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คะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นา : 88.94 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : A
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คะแนนสูงสุดรายตัวชี�วัด

อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

1 การเป�ดเผยข้อมูล 100.00

2 ประสิทธิภาพการสื�อสาร 96.23

3 การปรับปรุงการทํางาน 95.98



อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

4 การป�องกันการทุจริต 93.75

5 คุณภาพการดําเนินงาน 93.65

6 การปฏิบัติหน้าที� 80.80

7 การใช้อํานาจ 77.69

8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 69.52

9 การใช้งบประมาณ 66.29

10 การแก้ไขป�ญหาการทุจริต 65.76

กราฟแนวโน้ม

0

20

40

60

80

100

2562

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ



     จากเป�าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป� 2563” ที�กําหนด
ให้หน่วยงานที�เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน
85 คะแนนขึ�นไป ภายในป� 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมิน
หน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเป�ดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) จํานวนทั�งสิ�น 10 ตัวชี�วัด มีแบบวัดที�มีคะแนนผ่านเกณฑ์
เป�าหมาย (85 คะแนนขึ�นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ�งสะท้อน
คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการเป�ดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้า
ถึง   ส่วนแบบวัดที�มีคะแนนตํ�ากว่าเกณฑ์เป�าหมาย (ร้อยละ 85)
คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื�อการปรับปรุงการดําเนินงาน
ให้มีผลการประเมินที�ดียิ�งขึ�นในป�ถัดไป ดังต่อไปนี�  แบบวัด IIT
เป�นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี�ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที� การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึด
ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี� 1) การปฏิบัติหน้าที� จัดให้มี
การเป�ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับขั�นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย
สะดวกและเป�นไปตามหลักการปกป�ดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวม
ทั�งกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้
โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ



จัดให้มีการเป�ดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื�อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบ
ประมาณโดยเป�ดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
สมํ�าเสมอ 3) การใช้อํานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล
จัดทํารายละเอียดของตําแหน่งงาน (job description) และ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป�ดเผย รวม
ทั�งการเป�ดรับฟ�งความคิดเห็นของผู้ที�เกี�ยวข้องเพื�อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัด
ทําคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 5) การแก้ไขป�ญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทํางานเพื�อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํา
มาตรการการป�องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริตอย่างชัดเจนและเป�ดเผย รวมทั�งการเป�ดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก   ที�สําคัญ ต้องมีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อ
สื�อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที�มาติดต่อ
ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

65.63



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที�มาติดต่อ
ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

65.63

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�
กําหนด

8.26% 6.78% 64.01% 20.94% 66.07

เป�นไปตามระยะเวลาที�
กําหนด

4.95% 12.07% 65.94% 17.03% 65.20

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั�ว
ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป�นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียง
ใด

68.87

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ปฏิบัติงานหรือให้
บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั�ว ๆ
ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จัก
เป�นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด

1.49% 8.66% 72.24% 17.61% 68.87

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี� อย่างไร

66.12

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

มุ่งผลสําเร็จของงาน 1.18% 6.78% 71.39% 20.65% 70.72



I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี� อย่างไร

66.12

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ให้ความสําคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว

0.59% 14.16% 71.68% 13.57% 66.27

พร้อมรับผิดชอบ หาก
ความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง

2.06% 25.37% 59.29% 13.27% 61.37

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ�งดังต่อไปนี� จากผู้มา
ติดต่อ เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือ
ไม่

95.18

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 5.60% 94.40% 94.40

ทรัพย์สิน 2.36% 97.64% 97.64

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

6.49% 93.51% 93.51

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่าง ๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที�ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ�ง
ดังต่อไปนี� หรือไม่

94.65

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 4.44% 95.56% 95.56

ทรัพย์สิน 2.66% 97.34% 97.34



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่าง ๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที�ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ�ง
ดังต่อไปนี� หรือไม่

94.65

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

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

8.96% 91.04% 91.04

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ�งดังต่อไปนี� แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม่

94.38

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 3.85% 96.15% 96.15

ทรัพย์สิน 3.25% 96.75% 96.75

ประโยชน์อื�น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอํานวย
ความสะดวกเป�นกรณีพิเศษ เป�นต้น

9.76% 90.24% 90.24

I7 ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� ของหน่วยงานของท่าน
มากน้อยเพียงใด

44.90

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําป�
ของหน่วยงานของท่าน
มากน้อยเพียงใด

11.72% 46.52% 37.00% 4.76% 44.90

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี�
มากน้อยเพียงใด

65.03



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี�
มากน้อยเพียงใด

65.03

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

คุ้มค่า 3.70% 17.04% 57.41% 21.85% 65.94

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที�ตั�งไว้

2.21% 18.75% 63.97% 15.07% 64.12

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

74.93

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณเพื�อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด

43.07% 43.07% 9.12% 4.74% 74.93

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

84.69

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที�
เป�นเท็จ เช่น ค่าทํางานล่วง
เวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด

61.90% 30.40% 7.33% 0.37% 84.69



I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

74.00

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 1.82% 10.95% 51.09% 36.13% 73.98

เอื�อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ
การรายใดรายหนึ�ง

45.62% 33.94% 17.15% 3.28% 74.02

I12 หน่วยงานของท่าน เป�ดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

54.19

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

สอบถาม 6.16% 34.78% 40.94% 18.12% 57.03

ทักท้วง 7.61% 38.77% 38.04% 15.58% 53.86

ร้องเรียน 10.58% 39.42% 34.31% 15.69% 51.69

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มากน้อย
เพียงใด

68.43

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

ท่านได้รับมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป�นธรรม มากน้อยเพียง
ใด

2.36% 10.63% 66.93% 20.08% 68.43



I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

68.15

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

68.15

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

1.97% 13.39% 63.39% 21.26% 68.15

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด

65.02

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�ก
อบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป�นธรรม มากน้อย
เพียงใด

3.54% 12.60% 69.69% 14.17% 65.02

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
มากน้อยเพียงใด

91.93

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา
สั�งการให้ทําธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อย
เพียงใด

77.17% 21.65% 0.79% 0.39% 91.93

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

93.49



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

93.49

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�ง
การให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี�ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด

82.28% 16.14% 1.18% 0.39% 93.49

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี� มาก
น้อยเพียงใด

79.12

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผู้มี
อํานาจ

44.49% 36.61% 12.99% 5.91% 73.31

มีการซื�อขายตําแหน่ง 75.20% 21.26% 1.18% 2.36% 89.83

เอื�อประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง

49.61% 31.10% 11.42% 7.87% 74.21

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป�น
ของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

83.62

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป�นของส่วนตัว
หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด

58.62% 34.48% 5.75% 1.15% 83.62



I20 ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

52.76

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I20 ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

52.76

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อ
ยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด

9.62% 31.15% 50.77% 8.46% 52.76

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

69.91

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ถ้าต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด

3.83% 8.43% 62.45% 25.29% 69.91

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

91.50

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาค
เอกชน มีการนําทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด

77.78% 19.16% 2.68% 0.38% 91.50



I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

57.31

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

57.31

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วย
งานของท่าน เกี�ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที�
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

3.83% 29.12% 58.62% 8.43% 57.31

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

62.01

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการ
กํากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื�อป�องกันไม่ให้มีการนําไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

1.92% 27.31% 53.85% 16.92% 62.01

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด

71.39

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
งานของท่าน ให้ความ
สําคัญ กับการต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด

4.42% 7.23% 58.63% 29.72% 71.39



I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี� หรือไม่ 75.40

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี� หรือไม่ 75.40

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป�องกันการทุจริตในหน่วย
งานให้มีประสิทธิภาพ

78.80% 21.20% 78.80

จัดทําแผนงานด้านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน

72.00% 28.00% 72.00

I27 ป�ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 62.12

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ป�ญหาการทุจริตในหน่วย
งานของท่าน ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด

7.20% 19.20% 54.00% 19.60% 62.12

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปนี� ต่อการทุจริตในหน่วย
งาน มากน้อยเพียงใด

65.05

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เผ้าระวังการทุจริต 4.38% 15.94% 59.36% 20.32% 65.35

ตรวจสอบการทุจริต 3.59% 20.72% 52.59% 23.11% 65.18

ลงโทษทางวินัย เมื�อมี
การทุจริต

5.18% 22.71% 45.42% 26.69% 64.62

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ ทั�ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื�อป�องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

64.11



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ ทั�ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื�อป�องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

64.11

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มี
การนําผลการตรวจสอบ
ของฝ�ายตรวจสอบ ทั�ง
ภายในและภายนอกหน่วย
งานไปปรับปรุงการ
ทํางาน เพื�อป�องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มาก
น้อยเพียงใด

4.40% 20.80% 53.20% 21.60% 64.11

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�นในหน่วยงานของท่าน ท่าน
มีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร

56.50

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก

6.80% 25.20% 53.60% 14.40% 58.63

สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้

6.80% 29.20% 50.80% 13.20% 56.87

มั�นใจว่าจะมีการดําเนิน
การอย่างตรงไปตรงมา

6.83% 27.71% 51.81% 13.65% 57.51

มั�นใจว่าจะปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

10.40% 32.00% 46.00% 11.60% 52.98

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

88.98



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

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

88.98

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�
กําหนด

0.00% 2.40% 30.22% 67.39% 88.42

เป�นไปตามระยะเวลาที�
กําหนด

0.00% 0.96% 29.74% 69.30% 89.54

E2 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้
มาติดต่ออื�น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

92.09

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�
ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้
บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออื�น ๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 23.98% 76.02% 92.09

E3 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการ/ให้
บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อย
เพียงใด

94.21

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�
ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี�ยวกับ
การดําเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
มากน้อยเพียงใด

0.00% 1.20% 15.11% 83.69% 94.21



E4 ในระยะเวลา 1 ป�ที�ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ�งดังต่อไปนี� เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ 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 การลด
ราคา การให้ความบันเทิง เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

E5 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก มากน้อยเพียงใด

92.95

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มี
การดําเนินงาน โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป�นหลัก มาก
น้อยเพียงใด

0.00% 0.48% 20.38% 79.14% 92.95

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี� มาก
น้อยเพียงใด

93.74

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 1.20% 20.14% 78.66% 92.55

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 0.24% 14.87% 84.89% 94.93



E7 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

92.64

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

E7 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

92.64

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มี
การเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที�สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 22.30% 77.70% 92.64

E8 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี�ยว
กับการดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี�ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ หรือ
ไม่

100.00% 0.00% 100.00

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

95.01

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มี
การชี�แจงและตอบคําถาม
เมื�อมีข้อกังวลสงสัยเกี�ยว
กับการดําเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 15.11% 84.89% 95.01

E10 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที�ในหน่วยงานหรือไม่

99.76

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที�ในหน่วยงานหรือไม่

99.76% 0.24% 99.76



E11 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติ
งาน/การให้บริการให้ดีขึ�นมากน้อยเพียงใด

93.59

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�
ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ�นมาก
น้อยเพียงใด

0.00% 0.48% 18.47% 81.06% 93.59

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

93.99

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงวิธีการและขั�น
ตอนการดําเนินงาน/การให้
บริการดีขึ�น มากน้อยเพียง
ใด

0.00% 0.00% 18.23% 81.77% 93.99

E13 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ�น หรือไม่

100.00% 0.00% 100.00

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

96.44

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน



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

96.44

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ
เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ�น มาก
น้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 10.79% 89.21% 96.44

E15 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากขึ�น มากน้อยเพียงใด

95.88

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงการดําเนิน
งาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึ�น มาก
น้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 12.50% 87.50% 95.88

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 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 100.00

O16 รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจการให้บริการ

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�อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

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 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 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 คะแนนข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื�องร้อง
เรียนการทุจริต

100.00

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�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 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



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O40 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการป�องกันการทุจริตประจํา
ป� รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดําเนินการป�องกัน
การทุจริตประจําป�

หน่วยควรนําเสนอข้อมูลที�แสดงถึง
ผลการดําเนินการป�องกันการทุจริต
ประจําป� พ.ศ. 2562

0.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.2 มาตรการภายในเพื�อป�องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป�องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หน่วยควรแสดงการวิเคราะห์ ผล
ประเมิน ITA 62 ประกอบด้วย

100.00

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่ง
เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

100.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 60 50 0

20 – 30 ป� 101 113 0

31 – 40 ป� 10 19 0

41 – 50 ป� 4 7 0

51 – 60 ป� 19 26 0

มากกว่า 60 ป� 0 6 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า 0 0 0



อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 130 130 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 24 22 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 31 52 0

สูงกว่าปริญญาตรี 9 14 0

อื�น ๆ 0 3 0

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื�นๆ

บุคคลทั�วไป 182 201 0

หน่วยงานของรัฐ 5 5 0

องค์กรธุรกิจ 4 10 0

อื�น ๆ 3 5 0

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 0 0

20 - 30 ป� 2 11 0

31 - 40 ป� 28 54 0

41 - 50 ป� 23 53 0

51 - 60 ป� 14 18 0

มากกว่า 60 ป� 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํากว่า 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 0 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 13 47 0



อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

สูงกว่าปริญญาตรี 53 85 0

อื�น ๆ 0 4 0

  สภาพแวดล้อมการทํางานของเจ้าหน้าที�ในห
หน่วยงานภาครัฐ ประจําป� 2563
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