




รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2565

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลบางปลากด : 85.67 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 คุณภาพการดำเนินงาน 94.60

2 การปฏิบัติหนาที่ 92.66

3 การปองกันการทุจริต 87.50

4 การใชอำนาจ 87.41

5 การแกไขปญหาการทุจริต 85.21

6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.16

7 การปรับปรุงการทำงาน 83.85

8 การใชงบประมาณ 82.09

9 การเปดเผยขอมูล 81.11

10 การใชทรัพยสินของราชการ 80.72
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     องคการบริหารสวนตำบลบางปลากด มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู

ในระดับท่ีดี ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวย

งานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 85.67 คะแนน หนวยงานไดมีการดำเนินตามแบบวัด IIT โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนน

ประเมินดีเยี่ยมไดแก ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ที่ดีทั้งน้ีควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ซึ่งผูตรวจประเมิน

มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนต่ำ ดังนี้ ขอ I23 หนวยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทาง

ราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พรอมทั้งเผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธอยางทั่วถึง ขอ I20 หนวย

งานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และขอ I24

หนวยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ ควรระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและแสดงผลการ

ประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในสวนของการประเมินตามแบบวัด EIT หนวยงานไดมี

การดำเนินตามตัวช้ีวัดท่ีมีคะแนนประเมินสูงสุดไดแกตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่มีคะแนนผลประเมินต่ำที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง

การทำงาน ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ดังนี้ ขอ E14 หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ผานการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง หนวยงานควรจัดทำและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถาม

ขอมูล โดยมีลักษณะเปนการส่ือสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ ขอ E15 หนวยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให

เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำป หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใส และการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส และขอ E12 หนวยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การ

พัฒนาข้ันตอนการดำเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปหรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส และการ

ดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูล (OIT) ขององคการบริหารสวนตำบล

บางปลากด กรณีหนวยงานไมไดคะแนนในขอใดขอหน่ึงหรือหลายขอ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) โดยผู

ตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ขอ O2 หนวยงานตองแสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุด

และผูดำรงตำแหนงทางการบริหารของหนวยงาน โดยอยางนอยประกอบดวย ผูบริหารสูงสุด และรองผูบริหารสูงสุด พรอมกับแสดงขอมูล อยางนอยตองประกอบ

ดวย ช่ือ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย และชองทางการติดตอของผูบริหารแตละคน ขอ O22 หนวยงานตองแสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดำเนินการตามพ

ระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอยางเชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน โดยตองเปนขอมูล

การจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2565 ขอ O23 หนวยงานตองแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน และมีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง ยกตัวอยาง

เชน งานที่ซ้ือหรือจาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เปนตน เปดเผยขอมูลเปนรายเดือนที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของป

พ.ศ. 2565

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2565

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 87.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 38.71% 61.29% 87.23

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 38.71% 61.29% 87.23

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

85.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 45.16% 54.84% 85.10

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 86.87

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 32.26% 67.74% 89.35

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 45.16% 54.84% 85.10

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 41.94% 58.06% 86.16

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 96.77

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 3.23% 96.77% 96.77

ทรัพยสิน 3.23% 96.77% 96.77

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 3.23% 96.77% 96.77

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทน

ในอนาคต หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 60.32

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

6.45% 22.58% 54.84% 16.13% 60.32

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 84.53

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคาตอประโยชนท่ีไดรับ 0.00% 3.23% 41.94% 54.84% 84.00

เปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 3.23% 38.71% 58.06% 85.06

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 91.39

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

83.87% 6.45% 9.68% 0.00% 91.39



I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 96.81

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 96.81

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

90.32% 9.68% 0.00% 0.00% 96.81

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 80.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 3.23% 0.00% 29.03% 67.74% 87.19

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 64.52% 6.45% 12.90% 16.13% 73.10

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 79.33

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 6.45% 45.16% 48.39% 80.77

ทักทวง 0.00% 6.45% 48.39% 45.16% 79.71

รองเรียน 0.00% 12.90% 41.94% 45.16% 77.52

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 81.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 54.84% 45.16% 81.90

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 76.42

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มาก

นอยเพียงใด

0.00% 16.13% 38.71% 45.16% 76.42

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 79.68



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 79.68

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 9.68% 41.94% 48.39% 79.68

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 93.58

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

83.87% 12.90% 3.23% 0.00% 93.58

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 95.71

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

90.32% 6.45% 3.23% 0.00% 95.71

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 97.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 93.55% 6.45% 0.00% 0.00% 97.87

มีการซ้ือขายตำแหนง 93.55% 6.45% 0.00% 0.00% 97.87

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 87.10% 12.90% 0.00% 0.00% 95.74

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 96.81

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

90.32% 9.68% 0.00% 0.00% 96.81



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 73.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 73.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

9.68% 6.45% 38.71% 45.16% 73.23

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 79.61

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

3.23% 12.90% 25.81% 58.06% 79.61

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 92.48

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

83.87% 9.68% 6.45% 0.00% 92.48

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 67.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

6.45% 9.68% 58.06% 25.81% 67.90

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

74.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

6.45% 9.68% 38.71% 45.16% 74.29

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 87.23



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 87.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 38.71% 61.29% 87.23

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 95.16

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 93.55% 6.45% 93.55

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 96.77% 3.23% 96.77

I27 หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 81.77

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 58.06% 29.03% 12.90% 0.00% 81.77

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 82.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 9.68% 35.48% 54.84% 81.81

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 9.68% 35.48% 54.84% 81.81

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 6.45% 38.71% 54.84% 82.90

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

82.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

3.23% 3.23% 35.48% 58.06% 82.90



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 82.02

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 82.02

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 3.23% 9.68% 25.81% 61.29% 81.77

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 19.35% 19.35% 61.29% 80.65

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 12.90% 25.81% 61.29% 82.84

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 12.90% 25.81% 61.29% 82.84

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 87.32

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 3.33% 30.00% 66.67% 87.87

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 3.33% 33.33% 63.33% 86.77

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 94.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 94.50

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00



E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 91.20

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 26.67% 73.33% 91.20

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 82.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 10.00% 26.67% 63.33% 84.50

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 10.00% 36.67% 53.33% 81.20

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 83.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 10.00% 30.00% 60.00% 83.40

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 90.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

90.00% 10.00% 90.00

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 87.87

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 87.87

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

3.33% 0.00% 26.67% 70.00% 87.87

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 76.67

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 76.67% 23.33% 76.67

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 91.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

3.33% 0.00% 16.67% 80.00% 91.17

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 88.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 3.33% 26.67% 70.00% 88.97

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 93.33

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

93.33% 6.67% 93.33

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

65.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

65.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

10.00% 13.33% 46.67% 30.00% 65.67

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 80.13

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

6.67% 0.00% 40.00% 53.33% 80.13

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร หนวยงานไมไดแสดงขอมูลขอมูลผูบริหารฝายขาราชการประจำ

ตำแหนง ปลัด และรองปลัด

0.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O9 Social Network 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป ขอเสนอนแนะ หนวยงานควรแสดงขอมูลของขอความหรือ

เอกสารที่ชัดเจนสะดวตอการอานหรือใชงาน

100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป หนวยงานไมไดแสดงรายละเอียดองคประกอบของขอมูลสวนของ

การวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หนวยงานแสดงคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของคูมือหรือ

มาตรฐานที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหสำหรับประชาชน ไมใชใหเจา

หนาที่หนวยงานปฏิบัติงาน ซึ่งตองมีองคประกอบของ - ชื่อ

ภารกิจ/การปฏิบัติงาน - ตำแหนงของเจาหนาที่หรือพนักงานที่ใช

คูมือ - วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ

100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ หนวยงานไมไดแสดงขอมูลประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือ

แผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ พ.ศ.2565

0.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หนวยงานไมไดแสดงขอมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุรายเดือนไมครบถวน ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

0.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหหนวยงานชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติมวา URL ที่แสดงขอมูล

จำนวน 3 ไฟล เปนการดำเนินการที่มีความสอดรับตาม นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลในขอ O25 อยางไร

0.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหหนวยงานชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติมวา URL ที่แสดงขอมูล

จำนวน 3 ไฟล แตละไฟลใชเปนหลักเกณฑตามองคประกอบ

ขอมูลในขอใดบาง -การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -การบรรจุ

และแตงตั้งบุคลากร -การพัฒนาบุคลากร -การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานบุคลากร -การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป หนวยงานไมไดแสดงรายละเอียดองคประกอบของขอมูลสวนของ

การวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00



การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม หนวยงานไมไดแสดงขอมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไดมีสวนรวมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจ ของหนวยงานอยางไร เพื่อสรางความเขาใจใหกับ

ประชาชนทั่วไปรวมกัน เชน ชื่อกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ ที่มา

วัตถุประสงค กระบวนการ ขั้นตอน กลุมเปาหมาย ประโยชนที่ได

รับ เปนตน

100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หนวยงานแสดงขอมูลของแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ที่ไมมี

ระยะเวลาการบังคับใชครอบคลุมปงบประมาณ พ.ศ.2565

0.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

เนื่องจากไมรับการพิจารณาคะแนนขอ O39 เปนผลใหขอ O40

ไมไดรับการพิจารณาคะแนน โดยปริยาย เนื่องจากประเด็นการ

ตรวจมีความสอดคลองกัน

0.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 1 0

20 – 30 ป 1 7 0

31 – 40 ป 1 4 0

41 – 50 ป 5 2 0

51 – 60 ป 1 1 0

มากกวา 60 ป 3 4 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 4 4 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 4 5 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 3 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 6 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 11 19 0

หนวยงานของรัฐ 0 0 0

องคกรธุรกิจ 0 0 0

อ่ืน ๆ 0 0 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 3 6 0

31 - 40 ป 3 6 0

41 - 50 ป 4 7 0

51 - 60 ป 1 1 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 2 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 16 0

สูงกวาปริญญาตรี 2 2 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2565

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 19.35%  54.84%  25.81%  0.00%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)

จํา
นว
น(
คน

)

เพศชาย
เพศหญงิ
เพศอื�นๆ

1 - 5 ปี ุ6 - 10 ปี 11 - 20 ปี มากกวา่ 20 ปี
0

2

4

6

8


































































































































































































































































































































































































































































































































