
 
 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

เรื่อง    ขอประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกระดับในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ไดปฏิบัติงานมาแลว
ตั้งแต ๑ ปขึ้นไป โปรดใหความรวมมือในการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของป.ป.ช. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
…………………………………………….. 

 

    ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสกลนคร 
เพื่อดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ตามประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ของสํานักงาน ป.ป.ช. นั้น
   

    ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรทุกระดับในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ไดปฏิบัติงานมาแลวตั้งแต ๑ ปขึ้นไป โปรดให
ความรวมมือในการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีส วนไดสวน เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ใหกลุมเปาหมายทุกทาน สแกน QR Code ดานลางนี้ เพื่อเขาสูเว็บไซต
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITAs) ใชลงทะเบียนดวยหมายเลขประจําตัวประชาชนของทาน 
และดําเนินการตอบแบบสํารวจดวยตนเอง ไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2564
  

   จึงขอเชิญผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน ลูกจาง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน ใหความรวมมือเขาระบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสแบบออน-ไลนของสํานักงาน ป.ป.ช. (ITAs On-line) เพื่อการมีสวนรวมตอบแบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) โดยชองทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) มีดังนี้ 
  

หรือพิมพที่อยูตาม URL: https://itas.nacc.go.th/go/iit/z3tkq9 

    ทั้งนี้ หากทาน มีขอสงสัย หรือมีความประสงคจะเสนอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะดาน
การมีสวนรวมเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITAs) โปรดแจง นายณัฐ สุขล้ําคณา ตําแหนง 
นิติกรปฏิบัติการ โทร 08 6461 2594 ไลนไอดี 9nattt อีเมล bwnatty@gmail.com เพื่อรวบรวมขอมูลที่

จําเปนแลวเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในระยะตอไป
  

   องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอากาสนี้ ที่ทานสละเวลา
ใหความรวมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชนเคย
  

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      
(นายไพโรจน  คุณาวิภาตตระกลู) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
นากองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 



 
 
 

 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

เรื่อง   ขอประชาสัมพันธใหผูรับบริการ หรือมีสวนไดสวนเสียภายนนอก โปรดใหความรวมมือในการตอบแบบ 
วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ในระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITAs) ป.ป.ช.
        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

…………………………………………….. 
 

    ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสกลนคร 
เพื่อดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ตามประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ของสํานักงาน ป.ป.ช. นั้น
   

    ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอประชาสัมพันธ 
เชิญชวน ผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก บุคคล นิติบุคคล เอกชน หรือหนวยงานรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือ
ติดตอตามภารกิจของหนวยงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
โปรดใหความรวมมือในการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยสแกน QR Code ดานลางนี้ เพื่อเขาสูระบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส (ITAs) ลงทะเบียนดวยหมายเลขประจําตัวประชาชนของทาน แลวตอบแบบสํารวจดวยตนเอง (1 
เมษายน 2564-31 พฤษภาคม 2564) โดยขอมูลของทานจะเปนความลับเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช.เทานั้น
  

    โดยชองทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) มดีังนี้   

หรือพิมพที่อยูตาม URL:  https://itas.nacc.go.th/go/eit/z3tkq9 

    ทั้งนี้ หากทาน มีขอสงสัย หรือมีความประสงคจะเสนอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะดาน
การมีสวนรวมเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITAs) โปรดแจง นายณัฐ สุขล้ําคณา ตําแหนง 
นิติกรปฏิบัติการ โทร 08 6461 2594 ไลนไอดี 9nattt อีเมล bwnatty@gmail.com เพื่อรวบรวมขอมูลที่

จําเปนแลวเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในระยะตอไป
  

   องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอากาสนี้ ที่ทานสละเวลา
ใหความรวมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชนเคย
  

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(นายไพโรจน  คุณาวิภาตตระกลู) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
นากองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 



 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ งานนิติการ สํานักปลัด อบต.ดงมะไฟ โทร. 0 4270 734๘ โทรสาร 0 4270 7342 . 

ที ่  สน 7๗๓0๑/๗๖                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔                  . 

เร่ือง ขออนุมัติการลงทะเบยีนการประเมินและนําเขาขอมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   
. 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

   ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสกลนคร 
เพื่อดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ตามประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ของสํานักงาน ป.ป.ช. นั้น
  

   ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดพิจารณามอบหมายสํานักปลัด อบต. ใหมี
หนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามปฏิทินการประเมิน ITA บัดนี้ ขาพเจา นายณัฐ สุขล้ําคณา นิติกร
ปฏิบัติการ ไดดําเนินการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนตองใชประกอบการประเมินในระบบการประเมิน ITAs ดังนี้
   ๑. ดําเนินการลงทะเบียนเขาสูระบบ ITAs 
       ๑.๑ เขาสูระบบในฐานเปนผูดูแลระบบ (Admin) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
       ๑.๑ นายอดุลย เวียงสมุทร ไดเขาสูระบบในฐานเปนผูบริหารที่มีอํานาจการอนุมัต ิ(Boss) 
   ๒. ดําเนินการปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลในระบบ ITAs 
        2.๑ ปรับปรุงขอมูลผูดูแลระบบ (Admin) จากเดิม ราย นายทวีศักดิ์ คําคูณเมือง นิติกร
ปฏิบัติการ ใหเปนราย นายณัฐ สุขล้ําคณา นิติกรปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
       ๒.๒ ปรับปรุงขอมูลผูบริหารที่มีอํานาจในการอนุมัติ (Boss) จากเดิม ราย นายอดุลย 
เวียงสมุทร หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ใหเปนราย นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ นากองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตามขอเสนอแนะของ
นางสาวอรอุมา ไตรภพ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
   ๓. ดําเนินการนําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก (IIT/EIT) ในระบบ ITAs
       ๓.๑ นําเขาขอมูลจํานวนผูมีสวนไดเสียภายในองคกร (IIT) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
       ๓.๒ นําเขาขอมูลจํานวนผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร (EIT) เมื่อวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
   ๔. ดําเนินการเสนอใหผูบริหารตรวจสอบขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน/ภายนอก (IIT/EIT)
       ๔.๑ ผูบริหารตรวจสอบขอมูลจํานวนผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
       ๔.๒ ผูบริหารตรวจสอบขอมูลจํานวนผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) วันที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
   ๕. ดําเนินการปรับปรุงความถูกตองของขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามคําแนะนํา (EIT) 
       ๕.๑ ตรวจสอบแกไขขอมูลจํานวนผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
   ๖. ดําเนินการเสนอผูบริหารตรวจสอบอนุมัติขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน/ภายนอก IIT/EIT 
       ๖.๑ สงขอมูลผูมีสวนไดเสียภายใน/นอกเพ่ือผูบริหารพิจารณาฯ วันที ่๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔
  เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอขอมูลเพื่อใหผูบริหารพิจารณาตรวจสอบ
และอนุมัติขอมูลผูมีสวนไดเสียภายใน/ภายนอก (IIT/EIT) ในระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITAs) 
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพรอมทั้งเริ่มใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอบแบบสํารวจดังกลาว
ดวยตนเอง ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารที่แนบมาดวยพรอมนี้
            

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใในระบบ ITAs เพื่อดําเนินการตอไปดวยจะเปนพระคุณยิ่ง 

 
(นายณฐั สุขล้าํคณา) 

นิติกรปฏิบัติการ 



 
 
 
 

-๒- 
 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชัน้ตน                     . 

                         . 
                         . 

 
 
 

  (นายอดุลย เวียงสมุทร) 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 

 
ความเห็นของรองปลัดองคการบริหารสวนตาํบล                   . 

                         . 
                         . 

 
 
 

  (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) 
 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 
                         . 
                          . 
 
 

 
   (นายไพโรจน คุณาภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

คําสั่ง/ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ                  . 
                         . 
                         .   

 
  (นายไพโรจน คุณาภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
 

 



 

ภาพประกอบการตรวจสอบและยืนยันจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
 

 

 

 



 
 

ภาพประกอบการตรวจสอบและยืนยันจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

 

 



 
 
  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ปงบประมาณ 2564 
    จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก* 140  คน 
            โปรดระบุประมาณการจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

ที่มารับบริการ หรือมาติดตอราชการ ตามภารกิจของ
หนวยงานในรอบปงบประมาณ 
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาว จะถูกนําไปใชเพื่อการคํานวณจํานวน
ตัวอยางในการสํารวจ 

ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
ชื่อ-สกุล,อีเมล,เบอรโทร,ชองทางการติดตออื่นๆ  คนหา 

#  ชื่อ-สกุล/ชื่อองคกร เบอรโทร อีเมล ชองทางการติดตออ่ืนๆ ประเภทการติดตอ 
1. กนกวรรณ คุญปญญา 0933803424  2471400017346 งานอื่นๆ  
2. กิ่งแกว วชการ 0823273439  1479900245479 งานอื่นๆ  
3. เกษตร พรหมสาขา  0911241312  3470100870792 งานอื่นๆ  
4. ขวัญชนก ออนจงไกร 0882106844  1470100169176 งานอื่นๆ  
5. จันทนา ถาโนสา 0923639346  1470100206454 งานอื่นๆ  
6. จิราพร ดงภูยาว 0874217525  1470100168919 งานอื่นๆ  
7. เจนจิรา เทพกรรณ 0828720279  1479900372063 งานอื่นๆ  
8. ฉวีวรรณ จูมพา 0864863170  1479900112088 งานอื่นๆ  
9. ชอลัดดา มิ่งวงศยาง 0833380505  3470100774289 งานอื่นๆ  
10. เดือดฉาย คําบอน 0874301709  1460300126519 งานอื่นๆ  
11. ทิวา ดงภูยาว 0883447303  1479900095531 งานอื่นๆ  
12. ธนพร หาแกน 0630364377  1470100218886 งานอื่นๆ  
13. นิภาพร แงธรรม 0847912182  1470100185902 งานอื่นๆ  
14. บุญญรัตน พันชะนะ 0916812337  1479900220701 งานอื่นๆ  
15. บุษบา ตุพิลา 0847283714  147010004845 งานอื่นๆ  
16. ประหยัด ลีทนทา 0892823664  3470101397811 งานอื่นๆ  
17. ปวีณา เพียสา 0800059508  1470100137185 งานอื่นๆ  
18. พนม เคนทวาย 0887472375  3471400113106 งานอื่นๆ  
19. พักตรสุดา ดงภูยาว 0997231791  1479900012717 งานอื่นๆ  
20. พินิจ บุญเพ็ง 0886974951  1480900034399 งานอื่นๆ 
21. พุฒทา ออนจงไกร 0919020372  3470100826017 งานอื่นๆ  
22. มยุรี ดงภูยาว 0963294598  1470100236582 งานอื่นๆ  
23. รันติกาล ขันบรรจง 0939195668  1471400043799 งานอื่นๆ  
24. วารีรัตน คุณปญญา 0613818170  1470100271370 งานอื่นๆ  
25. วาสนา พรหมโคตร 0966894838  3470300031182 งานอื่นๆ  
26. วิภาวดี ผาลือคํา 0951547839  3470100826785 งานอื่นๆ  
27. วิลัดดา แกวมะ 0863364865  1479900067414 งานอื่นๆ  
28. วิลัยรัตน บรรจง 0981305505  5470100101892 งานอื่นๆ  
29. วิไล วงนาตาล 0632512698  5471400019211 งานอื่นๆ  
30. สุนันทา เพียสา 0826134986  1470100084220 งานอื่นๆ  

31. สุนิสา… 



 
-๒- 

#  ชื่อ-สกุล/ชื่อองคกร เบอรโทร อีเมล ชองทางการติดตออ่ืนๆ ประเภทการติดตอ 
31. สุนิสา บาลวงศษา 0624467525  1470100223936 งานอื่นๆ  
32. สุมินตรา ผาลือคํา 0828439670  1102002449004 งานอื่นๆ  
33. สุวรรณา แสนภูวา 0656975641  1470100259728 งานอื่นๆ  
34. หนึ่งฤทัย แกวมะ 0919020372  1470100180749 งานอื่นๆ  
35. อรรถพล ลีทนทา 0983582338  1479900339830 งานอื่นๆ  
36. อรอุมา โคตรธรรม 0815849737  1470100018763 งานอื่นๆ  
37. อรัญญา ยะพลหา 0831434370  3471400165092 งานอื่นๆ  
38. กริชอมร พรหมสาขา 0936597075  3479900218788 งานอื่นๆ  
39. ขวัญตา ดากาวงค 0852741421  1470100265744 งานอื่นๆ  
40. ขันทอง มาชานันท 0934512247  1470100184213 งานอื่นๆ 
41. เขมิกา แกวศรีรัง 0813568092  1470100044047 งานอื่นๆ  
42. จันดี ลาสแดง 0919020372  3470101312751 งานอื่นๆ  
43. จันทรนภา ลาดโพธิ์ทาย 0611712381 1471400061282 งานอื่นๆ  
44. จันทิมา ดงภูยาว 0919020372  5470100047527 งานอื่นๆ  
45. จารุรัตน พรหมโคตร 0921430638  1470100029790 งานอื่นๆ  
46. เจริญ ลีสอนตะ 0966894203  3470101224118 งานอื่นๆ  
47. ชรินรัตน การุณ 0982355475  3470400547903 งานอื่นๆ  
48. ชลิตรา ผาลือคํา 0910457530  1479900482209 งานอื่นๆ  
49. ชวย ออนจงไกร 0885985376  3470100825797 งานอื่นๆ  
50. ชัยสิทธิ วงศอินทรอยู 0843929709  1470100029170 งานอื่นๆ  
51. ชาญชัย ออนจงไกร 0885985376  1470100135620 งานอื่นๆ  
52. ณัฐ สุขล้ําคณา 0864612594  3479900221631 งานหลัก 
53. ณัฐธิดา หาเวลี 0919020372  1470100065397 งานอื่นๆ  
54. ดวงใจ คุณปญญา 0630571249  1470100029820 งานอื่นๆ  
55. เดชศร เลิศไธสงค 0864864698  นักวิชาการสาธารณสุขรพสกลนคร งานหลัก 
56. เดือน พรหมพินิต 042707348  1480700025604 งานหลัก 
57. ทนายความอิ๋ม 0657463514  ทนายความคดีฯครอบครัว งานสนับสนุน  
58. ทวีศักดิ์ คําคูณเมือง 0805537552  นิติกรอบต.มิตรภาพ งานหลัก 
59. ทองมวน หมื่นสุข 0812989149  ทําความสะอาด  งานหลัก 
60. เทา ทิพจร  0610504061  ผอ.รพ.สต.บานหนองไผ งานหลักของหนวยงาน 
61. ธงชัย ไชยปญหา 0933941434  ผูใหญบาน หมูที่ ๑  งานหลัก 
62. ธงชัย ลาสแดง 0611855486  1470100166223 งานอื่นๆ  
63. ธิดารัตน วงศเตชะ 0824784955  1470100203731 งานอื่นๆ  
64. ธิดารัตน ไชยบุญ(ธนรัตน ตนกันยา) 0625392240  3470100774866 งานอื่นๆ  
65. ธิดารัตน ไชยบุญ(นงลักษณ ตนกันยา) 0625392240  3470100774867 งานอื่นๆ  
66. นงนุช นาวัฒนไพบูลย 0899306502 ผอก.คลัง อบต.ดงมะไฟ งานสนับสนุน  
67. นวลจันทร วงศเตชะ 0896816548  3470100762906 ศพด.ดงมะไฟ งานหลัก 
68. นวลักษมณ จันใด 0986499704  3419900562683 งานอื่นๆ  
69. เนตรนภา ศรีปนตา 0928691565  3521000546071 งานอื่นๆ  
70. บุญจุด ลีสอนตะแฝด 0966894582  3470101224061 งานอื่นๆ  

71. บุญญิสา… 



 
-๓- 

#  ชื่อ-สกุล/ชื่อองคกร เบอรโทร อีเมล ชองทางการติดตออ่ืนๆ ประเภทการติดตอ 
71. บุญญิสา แกวกา 0863626393  3479900221614 งานอื่นๆ  
72. บุญรวม แปนโคตร 0611700968  3470101431351 งานอื่นๆ  
73. ประทีป ปญญา 0932860510  นิติกรเทศบาลดูใต จ.นาน งานสนับสนุน  
74. ประมวล เถิงนํามา 0887413359  3471400101473 งานอื่นๆ  
75. ประมวลศิลป บุพศิริ 0833581743  หัวหนากลุมนิติการ สสจ. งานหลัก 
76. ประเสริฐ พรหมโคตร 0801903974 3470100679961 งานอื่นๆ  
77. ปราณี ยะพลหา 0610601699  3470101430281 ศพด.บานหนองไผ งานหลัก 
78. ปาริฉัตร บาลวงคษา 0855853317  1470100166223 งานอื่นๆ  
79. ปุญญาพร ลีทนทา 0838061880  1479900285837 งานอื่นๆ  
80. ผองไสย โถชัยคํา 0939723237  54701001404972 งานอื่นๆ 
81. พงศกร วงศหงษ 0831212056  ผอก.สวัสดิฯอบต.ดงมะไฟ งานสนับสนุน 
82. พรรณวิไล บาลวงศษา 0861388578 5470100022011 งานอื่นๆ  
83. พูลศักดิ์ ดงจําปา 0829587390  3470101308851 งานอื่นๆ  
84. แพรวลี เวียงคํา 0654317882  1471500039599 งานหลัก 
85. ไพบูลย ออนจงไกร 0883237758  5470100077193 ศพด/บานหนองไผ งานหลัก 
86. ภรณทิพย ดงภูยาว 0854535442  1479900094551 งานอื่นๆ  
87. ยุพชัย คุณปญญา 0966894997  จัดสวน   งานหลัก 
88. โยธิน ลีอวนพิมพ 0844341535  3470101429526 งานอื่นๆ  
89. รักพงษ พรหมโคตร 0919020372  3470100867516 งานอื่นๆ  
90. รักศรี วงษสีดา 0623208222  5470100046611 งานอื่นๆ  
91. รัตน ตะสายวา 0895975198  ผูใหญบาน หมูที่ ๑๐ งานหลัก 
92. รัตน มาชานันท 0934512247  3470100766448 งานอื่นๆ  
93. รัตนี มอมพะเนาว 0857530149  3470100774157 งานอื่นๆ  
94. รุงนภา วงศเตชะ 0833345761  3470101478225 ศพด.  งานหลัก 
95. รุจิรา คุณปญญา 0878672291  3470100021531 งานอื่นๆ  
96. ลลิตา งอยแพง 0811075328  1470100223626 งานอื่นๆ  
97. วชิรพงศ วงศมหาชัย 0819743607  ผอ.รร.บานโพนกางปลาโนนสมบูรณ งานสนับสนุน
98. วชิราพร สุดสงา รับรองสถานะ 0919020372 3471200518528 งานอื่นๆ  
99. วรยศ นามศรี 0832824333  ผอก.สวัสดิการฯ อบต.นาเริก งานสนับสนุน  
100. วรินดา โคตรธรรม 0933213035  1479900388687 งานอื่นๆ 
101. วรินธร มศิริ 0862338928  1479900204641 งานอื่นๆ  
102. วิลาวัลย บาลวงคษา 0610651594 1479900263892 งานอื่นๆ  
103. วันเพ็ญ กอเนาวลี 0986611332  1471400040404 งานอื่นๆ  
104. วิชาญ แทนหิน 0819651065  หัวหนาสนง.ปภ.จ.สน. งานสนับสนุน  
105. วิชุดา วงศอินทรอยู 0982164895  1479900576866 งานอื่นๆ  
106. วิวาพร วศบาตร 0898626644  3470101399031 งานอื่นๆ  
107. วิสุดา ลือคําหาญ 0943681551  1470600070969 งานอื่นๆ  
108. วีระชัย ปารม ี 0821105392  3430100419705 งานหลัก 
109. ศิริน เจียมจิตพลชัย 0986499704 1310600192313 งานอื่นๆ  
110. ศิริพร ผายทอง 0610520990  5470100056633 งานอื่นๆ  

111. ศริิภา… 



 
 
 

-๔- 
#  ชื่อ-สกุล/ชื่อองคกร เบอรโทร อีเมล ชองทางการติดตออ่ืนๆ ประเภทการติดตอ 
111. ศริิภา บินชัย พรชัย คุณปญญา 0934688964 1480900020975 งานอื่นๆ  
112. ศิริภา บินชัย พุฒิชัย คุนปญญา 0934688964 1480900020975 งานอื่นๆ  
113. สมคิด ชาภูคํา 0872160646  3470101304791 งานอื่นๆ  
114. สมบูรณ ลีสอนตะ 0966894582  3470101223294 งานอื่นๆ  
115. สมปอง พรหมโคตร 0947322582 3470100680233 งานอื่นๆ  
116. สันติ วงศเตชะ    3470100774807 งานอื่นๆ  
117. สามารถ พรหมโคตร 0921430638 3470101393432 งานอื่นๆ  
118. สามารถ วงศเตชะ 0641400806  1479900147213 งานอื่นๆ  
119. สายรุง ลีอวนพิมพ 0959454795  5470100064440 งานอื่นๆ  
120. สีใคร ชินบุตร 0800110951  3470101224479 งานอื่นๆ 
121. สุจิตรา จะผาวาน 0611205004  1470100278854 งานอื่นๆ  
122. สุนทร รุงเรือง 0847915870  3341100314891 งานอื่นๆ  
123. สุรางคณา คุณปญญา นธี พลลาขม 0930614774  1479900227028 งานอื่นๆ  
124. พรพิมล พลลาขม 0930614774  1479900360740 งานอื่นๆ  
125. เสงี่ยม วิสามารถ 0812610319  ปลัด อบต.มวงลาย จังหวัดสกลนคร งานหลัก 
126. เสาวณีย งอยหลา 0658108745  1470100154683 งานอื่นๆ  
127. เหลิม ลีสอนตะ 0935420913  3470101225386 งานอื่นๆ  
128. อติพร สรอยมาลา 0956244570  1471400082875 งานอื่นๆ  
129. อนงควดี วงศอินทรอยู 0801908148 1471400050779 งานอื่นๆ  
130. อนันต ศิริเทศ 0891095969  3330800538139 งานหลัก 
131. อโนมา ทัศคร 0864612675  กองสาธารณสุข อบต.ดงมะไฟ งานสนับสนุน  
132. อมิตตา ดงภูยาว 0934637516  1479900275742 งานอื่นๆ  
133. อรนัฐ บาลวงศษา 0897126157  1470100206128 งานอื่นๆ  
134. อรนุช ดับเบอร 0919020372  รานอาหารชูการเคน งานอื่นๆ  
135. อรยา บาลวงคษา 0864333052  1470100184264 งานอื่นๆ  
136. อรอุมา ไตรภพ 042707348  3470100056289 งานหลัก 
137. อรัญญา ลีทนทา 0864017684  1479900317780 งานอื่นๆ  
138. อันทนา จูมศรีสิงห 0821147635  1479900159921 งานอื่นๆ  
139. อารียรัตน วิเวก 0981019726  3460300875071 งานอื่นๆ  
140. อุไรลัด ยะพลหา 0913731522  3470101305711 งานอื่นๆ 
 

สถานะ :  อนุมัติ 
หมายเหตุ 
ตนฉบับ มิไดปกปด แตสําหรับกรณีของการเผยแพรประชาสัมพันธฯ ผานทางเว็บไซต มีจําเปนที่จะตองปกปด 
 
 
 
 
 



 
 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ งานนิติการ สํานักปลัด อบต.ดงมะไฟ โทร. 0 4270 734๘ โทรสาร 0 4270 7342       . 

ที ่  สน 7๗๓0๑/๗๗                         วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔                  . 

เร่ือง การประกาศ ประชาสัมพันธ เชิญชวนเพื่อเสริมสรางการรับรูเกี่ยวกับชองทางการตอบแบบวัดการรับรู   
  ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) . 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

   ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสกลนคร 
เพื่อดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ตามประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ของสํานักงาน ป.ป.ช. นั้น
  

   ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดมอบหมายสํานักปลัด อบต. เพื่อดําเนินการ
ตามปฏิทินการประเมิน ITA และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอใหมีประกาศประชาสัมพันธ
เชิญชวนผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงาน ลูกจาง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนทุกระดับในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ไดปฏิบัติงานมาแลวตั้งแต ๑ ปขึ้นไป เพื่อให
สรางการรับรูสงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดคานิยมที่ถูกตองและพัฒนาไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีความรวมมือ
รวมใจในการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) และควรประกาศประชาสัมพันธเชิญชวนผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก บุคคล นิติบุคคล 
เอกชน หรือหนวยงานรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือติดตอตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยใหกลุมเปาหมายทุกคนที่มีโทรศัพท
แบบสมารทโฟน สแกน QR Code ดานลางนี้ หรือคลิ๊กลิงคจากเว็บไซตหนวยงานเพื่อเขาสูระบบประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส (ITAs) ลงทะเบียนดวยหมายเลขประจําตัวประชาชนของตนเอง แลวตอบแบบ
สํารวจดวยตนเองภายในวันที ่1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ขอมูลจะเก็บไวเปนความลับ) 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ภายในองคกร (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) 
ภายนอกองคกร (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) 

  
ลิงค URL  https://itas.nacc.go.th/go/iit/z3tkq9 ลิงค URL  https://itas.nacc.go.th/go/eit/z3tkq9 

   สํานักปลัด โดยงานนิติการ พิจารณาแลวเห็นควรปดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธของ
หนวยงานและท่ีทําการของผูนําทองที่พรอมทั้งควรเผยแพรการตอบแบบสํารวจในระบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส (ITAs) ของสํานักงาน ป.ป.ช.บนหนาแรกเว็บไซตของหนวยงานที่งายตอการสังเกตของที่ปรึกษาฯ 

 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่แนบมาดวยพรอมนี้ 

 
(นายณฐั สุขล้าํคณา) 

นิติกรปฏิบัติการ 



 
 
 
 

-๒- 
 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชัน้ตน                     . 

                         . 
                         . 

 
 
 

  (นายอดุลย เวียงสมุทร) 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 

 
ความเห็นของรองปลัดองคการบริหารสวนตาํบล                   . 

                         . 
                         . 

 
 
 

  (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) 
 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 
                         . 
                          . 
 
 

 
   (นายไพโรจน คุณาภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

คําสั่ง/ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ                  . 
                         . 
                         .   

 
  (นายไพโรจน คุณาภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
 
 
 



 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โทร. 0 4270 734๘ โทรสาร 0 4270 7342       . 

ที ่  สน 7๗๓0๑/๗๘                         วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔                  . 

เร่ือง ขอสงประกาศประชาสัมพันธเชิญชวนเพื่อเสริมสรางการรับรูเกี่ยวกับชองทางการตอบแบบวัดการรับรู   
  ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) . 
 

เรียน หัวหนาสํานักปลัดและผูอํานวยการกองและผูเกี่ยวของ ทุกทาน 
 

   ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสกลนคร 
เพื่อดําเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอสง
ประกาศประชาสัมพันธเชิญชวนผูมีสวนไดเสียภายในองคกร กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงาน ลูกจาง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกระดับในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ไดปฏิบัติงานมาแลวตั้งแต ๑ ปขึ้นไป เพื่อการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
ส วน เสี ยภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และขอส งป ระกาศ
ประชาสัมพันธเชิญชวนผูมีสวนไดเสียภายนอก กลุมเปาหมาย ไดแก บุคคล นิติบุคคล เอกชน หรือหนวยงานรัฐ
อื่นที่เคยมารับบริการ หรือติดตอตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยใหผูที่มีโทรศัพทแบบสมารทโฟน สแกน QR Code ดานลางนี้ 
หรือพิมพ URL หรือคลิ๊กลิงคจากเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเขาระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITAs) 
ลงทะเบียนดวยหมายเลขประจําตัวประชาชนของตนเองและตอบแบบสํารวจดวยตนเอง ตั้งแตวันที ่1 เมษายน 

2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ทั้งนี้ ขอมูลของทุกทานสํานักงาน ป.ป.ช. จะเก็บรักษาไวเปนความลับ)
  

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ภายในองคกร (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) 
ภายนอกองคกร (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) 

  
ลิงค URL  https://itas.nacc.go.th/go/iit/z3tkq9 ลิงค URL  https://itas.nacc.go.th/go/eit/z3tkq9 

   จึงขอใหทานพิจารณาแจงใหบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน พรอมท้ังใหปดประกาศที่บอรด
ประชาสัมพันธที่หนวยงานของทานและแจงผูรับบริการ ผูมาติดตอราชการเพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมดาน
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน/ภายนอกองคกร ผานการตอบแบบสํารวจในระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส (ITAs) ของสํานักงาน ป.ป.ช. และขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาใหความรวมมือตอบแบบ
ประเมิน ITA ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครัง้นี้ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชนเคย 

 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินโดยพรอมเพรียงกัน  
 

 
 (นายไพโรจน คุณาภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 



 

 

ลิงค URL  https://itas.nacc.go.th/go/iit/z3tkq9 

  หนาแรก  

 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ประจําปงบประมาณ 2564 

สถานะ :  ฉบับราง 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที ่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ ดังตอไปนี้ 
 บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด     
โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด     
I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด     
I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดงัตอไปนี้ อยางไร นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
มุงผลสําเร็จของงาน     
ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว     
พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม มาก มากที่สุด 
เงิน   
ทรัพยสิน   
ประโยชนอื่นๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน   
หมายเหตุ: การใหที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน 



I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทานมีการรับสิ่งดังตอไปนี้นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม มาก มากที่สุด 
เงิน   
ทรัพยสิน   
ประโยชนอื่นๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน   
หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง รับจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม มาก มากที่สุด 
เงิน   
ทรัพยสิน   
ประโยชนอื่นๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน   

 บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

ประเด็นการประเมิน นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด     
I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
คุมคา     
ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว     
I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด     
I10 บุคลากรในหนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด     
I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
โปรงใส ตรวจสอบได     
เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง     
I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
สอบถาม     
ทักทวง     
รองเรียน     

< กอนหนา   บันทึกฉบบัราง  ถัดไป > 



 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 
ตัวชีว้ัดที่ 3 การใชอํานาจ (null) 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
ประเด็นการประเมิน นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 

I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด     
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่ 

ประเด็นการประเมิน นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด     
I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด     
I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด     
I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด     
I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ     
มีการซื้อขายตําแหนง     
เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง     

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 
ตัวชี้วัดที่ 4   การใชทรัพยสินของราชการ 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
ประเด็นการประเมิน นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด     
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอยเพียงใด     
I21 กรณีท่ีตองการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏบิัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด     
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใชโดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตองจากหนวยงานทาน มากนอยเพียงใด     

 



ประเด็นการประเมิน นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด     
I24 หนวยงานมีการกํากับดูแล ตรวจสอบการใชทรัพยสินราชการปองกันไมใหนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด     

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 
ตัวชี้วัดที่ 5   การแกไขปญหาการทุจริต 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
ประเด็นการประเมิน นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากท่ีสุด 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด     
I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ     
จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน     
I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด     
หมายเหตุ: หากทานเห็นวาหนวยงานของทานไมมีปญหาทุจริตใหตอบ “มากท่ีสุด” 
I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
เฝาระวังการทุจริต     
ตรวจสอบการทุจริต     
ลงโทษทางวินัย (หมายเหตุ: หากหนวยงานของทานไมมีการทุจริต จึงทําใหไมมีการลงโทษทางวินัย ใหตอบ “มากที่สุด”)     
I29 หนวยงานทาน มีการนําผลตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก ไปปรับปรุงการทํางานเพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด     
หมายเหตุ: ฝายตรวจสอบภายใน หมายถึง สวนงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน ฝายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐ 
เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนตน 
I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร นอยสุด/ไมมี นอย มาก มากที่สุด 
สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก     
สามารถติดตามผลการรองเรียนได     
มั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา     
มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง     

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 



 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
ประเด็นการประเมิน สุขนอยที่สุด สุขนอย สุขมาก สุขมากท่ีสุด 

1 ทานมีความสุขกับการทํางานในหนวยงานของทานในระดับใด     
2 ทานคิดวา ในชวงที่ผานมา ปญหาตางๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปรงใส และการปองกันการทุจริตในหนวยงานของทาน เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
มากนอยเพียงใด 

ไมมี/ลดลง ลดเล็กนอย เพิ่มขึ้น เพิ่มขึน้มาก 
    

3 ในชวงอีก 5 ปขางหนา ทานมีความหวังวา ปญหาตางๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปรงใสและการปองกันการทุจริตในหนวยงานของทาน จะ
เปนอยางไร 

นาจะลดมาก นาจะลด นาจะเพ่ิมขึ้น นาจะมาก 
    

4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอหนวยงานของทาน เพื่อการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีคุณธรรม ความโปรงใสและปองกันไมใหเกิดการทุจริตในหนวยงาน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ 
< กอนหนา   บันทึกฉบับราง 

1 อายุ  ต่ํากวา 20 ป  20 – 30 ป  31 – 40 ป  41 – 50 ป  51 – 60 ป  มากกวา 60 ป 
2 เพศ  ชาย  หญิง  อื่นๆ 
3 ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา อนุปริญญาหรือเทียบเทา  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  สูงกวาปริญญาตรี   อื่นๆ 
4 ทานเปนเจาหนาที่รัฐ
ระดับใด 

 ผูบริหาร (ผูบริหารสูงสุด/รองผูบริหาร
สูงสุด/ผูชวยผูบริหารสูงสุด/ตาํแหนงอื่นๆ ที่
สูงกวาระดบัผูอํานวยการหรือหัวหนา) 

 ผูอํานวยการ/หัวหนา (ผูบังคับบัญชา
สวนงานภายในหนวยงาน เชน สํานัก กอง 
ฝาย ศูนย กลุมงาน เปนตน) 

 ขาราชการ/พนักงานที่ไดรับ
การบรรจุ/แตงตั้งเปนขาราชการ/
พนักงานประจําในหนวยงาน) 

 ลูกจาง/พนักงานจาง  
(เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน 
โดยมีสัญญาจาง) 

5 ทํางานใหหนวยงานรวม 1 – 5 ป 6 – 10 ป 11 – 20 ป มากกวา 20 ป 
< กอนหนา   บันทึกฉบับราง 

  
  

ติดตอหนวยงานสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 0-2528-4800 ตอ 7141, 7142, 7138, 7139                  © Copyright 2019 



 
 

แนวทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงาน ลูกจาง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ทุกทาน ที่ไดปฏิบัติงานมาแลวตั้งแต ๑ ปขึ้นไป เพื่อ
การมีสวนรวมผานการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกรฯ (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยใชวิธี สแกน QR Code ดานลางนี้ ดวยโทรศัพทสมารทโฟน หรือใช
คอมพิวเตอรสวนบุคคลพิมพตามที่อยูดังที่ระบุดานลางนี้ เพื่อเขาสูเว็บไซตระบบประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ (ITAs) แลวกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อในการลงทะเบียนเขาใชงานและดําเนินการ
ตอบแบบสํารวจ IIT ดวยตนเองและความเห็นของทานจะเก็บเปนความลับฯ กรณียังทําไมเสร็จ สามารถกดปุม
บันทึกขอมูล (Save) ดานลางของทุกหนาจอแลวกลับเขาสูระบบดวยวิธีขางตนเพื่อทําตอใหเสร็จในภายหลังได
ภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2564 

             
ลิงค URL  https://itas.nacc.go.th/go/iit/z3tkq9  

ตัวอยางชื่อ-สกุลของผูมีสวนไดเสียภายใน (ใหปกปด) เลขจําตัวประชาชน ประเภท 
1. ไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล 3 4999 00167 73 3 งานหลักของหนวยงาน 
2. อดุลย เวียงสมุทร 3 4599 00019 19 0 งานหลักของหนวยงาน 
3. เยาวลักษณ บุตรมหา 5 4701 00059 98 5 งานหลักของหนวยงาน 
4. ภัคพงศ ธารชัย 3 4799 00063 74 1 งานหลักของหนวยงาน 
5. จิตติมา วิโย 3 4806 00090 53 2 งานหลักของหนวยงาน 
6. กิตติพงษ ดานลาพล 3 4701 01009 04 7 งานหลักของหนวยงาน 
7. นางสิริกานดา ลาวงศเกิด 3 4701 00678 77 8 งานหลักของหนวยงาน 
8. ประกาศิต พันธรักษ 3 4799 00082 90 8 งานหลักของหนวยงาน 
9. นายอุทัย เครือบุดดี 3 4703 00238 34 8 งานหลักของหนวยงาน 
10. เกษวดี อุปพงษ 3 4701 01502 85 1 งานหลักของหนวยงาน 
11. ประใจ คําบอน 3 4701 01394 67 6 งานหลักของหนวยงาน 
12. เบ็ญจมาภรณ จันทรหอม 3 4799 00196 35 1 งานหลักของหนวยงาน 
13. ปริวตร พรไตร 3 4406 00801 94 3 งานหลักของหนวยงาน 
14. ทรงศักดิ์ แสนอุบล 3 4701 00226 86 9 งานหลักของหนวยงาน 
15. สมศักดิ์ แสนนาม 3 5201 00839 19 3 งานหลักของหนวยงาน 
16. ออมใจ สุรินทะ 3 4707 00054 97 0 งานหลักของหนวยงาน 
17. กาญจนา วงศมีแกว 3 4711 00500 25 2 งานหลักของหนวยงาน 
18. สิริกา สนิทกลาง 5 4715 00020 42 4 งานหลักของหนวยงาน 
19. ไพบูลย ออนจงไกร 5 4701 00077 19 3 งานหลักของหนวยงาน 
20. นวลจันทร วงศเตชะ 3 4701 00762 90 6 งานหลักของหนวยงาน 
21. รุงนภา วงศเตชะ 3 4701 01478 22 5 งานหลักของหนวยงาน 
22. ปราณี ยะพลหา  3 4701 01430 28 1 งานหลัก ฯลฯ เปนตน  



 
หนาแรก 

 

 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ประจําปงบประมาณ 2564 

 

สถานะ :  ฉบับราง 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสํารวจ 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 

ตัวชี้วัดที่ 1   การปฏิบัติหนาที่ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ ดังตอไปนี้ 

 บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด     

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด     



I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน 
มากนอยเพียงใด 

    

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

มุงผลสําเร็จของงาน     

ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว     

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   



หมายเหตุ: เปนการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดใหรับได เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน 

 

I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา หรือรับความบันเทิง เปนตน   

หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติ
กันในสังคม 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอํานวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน   

 บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
 
 
 
 
 



 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสํารวจ 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธภิาพคุณธรรมและความโปรงใส 

ตัวชี้วัดท่ี 2   การใชงบประมาณ 
< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด     

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

คุมคา     

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว     

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด     

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 



ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มาก
นอยเพียงใด 

    

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

โปรงใส ตรวจสอบได     

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

สอบถาม     

ทักทวง     

รองเรียน     

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
 



 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสํารวจ 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 

ตัวชี้วัดที่ 3   การใชอํานาจ 
(null) 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด     

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่ 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด     

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม เพียงใด     



 

I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด     

I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสดุ
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด     

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ     

มีการซื้อขายตําแหนง     

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง     

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 



 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสํารวจ 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 

ตัวชี้วัดที่ 4   การใชทรัพยสินของราชการ 
< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสนิของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด 

    

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอยเพียงใด     

I21 กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพยีงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มาก
นอยเพียงใด 

    

 



 

 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน 
มากนอยเพียงใด 

    

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด     

I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว 
กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

    

 < กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
 
 



 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสํารวจ 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 

ตัวชี้วัดที่ 5   การแกไขปญหาการทุจริต 
< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด     

I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ   

จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน   

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด     

หมายเหตุ: หากทานเห็นวาหนวยงานของทานไมมีปญหาทุจริตใหตอบ "มากที่สุด" 



 

 

 

I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

เฝาระวังการทุจริต     

ตรวจสอบการทุจริต     

ลงโทษทางวินัย     

หมายเหตุ: หากหนวยงานของทานไมมีการทุจริต จึงทําใหไมมีการลงโทษทางวินัย ใหตอบ "มากที่สุด" 

I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อ
ปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝายตรวจสอบภายใน หมายถึง สวนงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน ฝายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงาน
ภาครัฐ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนตน 

 



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากที่สุด 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก     

สามารถติดตามผลการรองเรียนได     

มั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา     

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง     

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสํารวจ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
1 ทานมีความสุขกับการทํางานในหนวยงานของทานในระดับใด 

มีความสุขนอยท่ีสุด มีความสุขนอย มีความสุขมาก มีความสุขมากที่สุด 

    

2 ทานคิดวา ในชวงที่ผานมา ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปรงใส และการปองกันการทุจริตในหนวยงานของทาน เพิ่มขึ้นหรือลดลง มากนอยเพียงใด 

ไมมีปญหาเลย หรือลดลงมาก ลดลงเล็กนอย เพิ่มขึ้นเล็กนอย เพิ่มขึ้นมาก 

    



 

3 ในชวงอีก 5 ปขางหนา ทานมีความหวังวา ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปรงใส และการปองกันการทุจริตในหนวยงานของทาน จะเปนอยางไร 

ไมมีปญหาเลย หรือนาจะลดลงมาก นาจะลดลงเล็กนอย นาจะเพิ่มข้ึนเล็กนอย นาจะเพิ่มข้ึนมาก 

    

4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอหนวยงานของทาน เพื่อการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีคุณธรรม ความโปรงใส และปองกันไมใหเกิดการทุจริตในหนวยงาน 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

 การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินราชการ  การแกไขปญหาทุจริต 
ตอนท่ี 2 ความเห็นและ

ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสํารวจ 
< กอนหนา   บันทึกฉบับราง 
ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ 

1 อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 

20 – 30 ป 

31 – 40 ป 

41 – 50 ป 

51 – 60 ป 

มากกวา 60 ป 

2 กรุณาระบุเพศของทาน 

ชาย 

หญิง 

อื่น ๆ 



 
 
3 ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตรี 

อื่น ๆ 

4 ทานเปนเจาหนาที่รัฐระดับใด 

ผูบริหาร (ผูบริหารสูงสุด/รองผูบริหาร
สูงสุด/ผูชวยผูบริหารสูงสุด/ตาํแหนงอื่น ๆ 
ที่สูงกวาระดับผูอํานวยการหรือหัวหนา) 

ผูอํานวยการ/หัวหนา (ผูบังคับบัญชาสวน
งานภายในหนวยงาน เชน สํานัก กอง ฝาย 

ศูนย กลุมงาน เปนตน) 

ขาราชการ/พนักงาน (เจาหนาที่ที่ไดรับการ
บรรจุหรือแตงตั้งใหเปนขาราชการ/

พนักงานประจําในหนวยงาน) 

ลูกจาง/พนักงานจาง (เจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานโดยมีสัญญาจาง) 

    

5 ทานทํางานใหกับหนวยงานของทานมาเปนระยะเวลาทั้งหมด 

1 – 5 ป 6 – 10 ป 11 – 20 ป มากกวา 20 ป 

    

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง 
 
 
 



 
 

ลิงคURL  https://itas.nacc.go.th/go/eit/z3tkq9  

 
หนาแรก 

 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ประจําปงบประมาณ 2564 

สถานะ :  ฉบับราง 

 คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 การปรับปรุง
การทํางาน  

ตอนที่ 2 ความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอ

หนวยงาน 

ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสาํรวจ 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธภิาพคุณธรรมและความโปรงใส 
ตัวชี้วัดที่ 6   คุณภาพการดําเนินงาน 
 บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏบิัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดงัตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 

โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด     
โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด     
E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏบิัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่นๆ อยางเทาเทียมกันมากนอย
เพียงใด 

ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานตดิตอปฏิบตัิงาน/ใหบริการแกทานกับผูมาติดตอ
อื่นๆ อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

    

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง
หรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานตดิตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิการ/ใหบริการ
แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

    

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานทีท่านติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

ประเด็นการประเมนิ   มี ไมม ี
เงิน   
ทรัพยสิน   
ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน   
หมายเหตุ: การใหที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน 
E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลักฯ เพียงใด 

ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดาํเนินงาน โดยคาํนงึถึงประโยชนของประชาชน
และสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 

    

 บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
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 คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 การปรับปรุง
การทํางาน  

ตอนที่ 2 ความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอ

หนวยงาน 

ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสาํรวจ 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธภิาพคุณธรรมและความโปรงใส 
ตัวชี้วัดที่ 7   ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 
เขาถึงงาย ไมซบัซอน     
มีชองทางหลากหลาย     
E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชดัเจนฯ เพียงใด 

ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

    

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มชีองทางรับฟงคําตชิมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ หรือไม 

มี ไมม ี
  

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคาํถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดาํเนินงานไดอยางชัดเจน มาก
นอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคาํถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับ
การดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากทานไมมีขอกังวลสงสัยใหตอบ "มากที่สุด" 
E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มชีองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หรือไม 

ประเด็นการประเมนิ   มี ไมม ี
หนวยงานที่ทานติดตอ มชีองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน?   

< กอนหนา  � บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

 คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 การปรับปรุง
การทํางาน 

ตอนที่ 2 ความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอ

หนวยงาน 

ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสาํรวจ 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธภิาพคุณธรรมและความโปรงใส 
ตัวชี้วัดที่ 8   การปรับปรุงการทํางาน 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 
E11 เจาหนาที่ของหนวยงานทีท่านติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตัิงาน/การใหบริการใหดีขึ้นฯ เพียงใด 

ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานตดิตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากทานติดตอครั้งแรกใหเปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการที่ทานคาดหวังไวกอนมาติดตอ 
E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มกีารปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีขึ้นฯ เพียงใด 

ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การ
ใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด  

    

หมายเหตุ: หากทานติดตอครั้งแรก ใหเปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการที่ทานคาดหวังไว
กอนมาติดตอ 
E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มกีารนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 

มี ไมม ี
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E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนนิงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมนิ นอยสุด นอย มาก มากที่สุด 
หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพฒันาการดําเนนิงาน/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีขึน้ มากนอยเพียงใด 

    

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

 คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 การปรับปรุง
การทํางาน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอ

หนวยงาน 

ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสาํรวจ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอหนวยงาน เพ่ือการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีคุณธรรม ความโปรงใส และปองกัน 
ไมใหเกิดการทุจริตในหนวยงาน                    .
                    .
                    .            

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง  ถัดไป > 

 คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 การปรับปรุง
การทํางาน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอ

หนวยงาน 

ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ 
< กอนหนา   บันทึกฉบับราง 

1 อายุ  ต่ํากวา 20 ป  20 – 30 ป  31 – 40 ป  41 – 50 ป  51 – 60 ป 
 มากกวา 60 
ป 

2 เพศ  ชาย  หญิง  อืน่ๆ 
3 ระดับ
การศึกษา 

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  สูงกวาปริญญาตรี   อื่นๆ 

4 อาชีพ 
 

 เจาหนาที่ของรัฐ/ขาราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน  
 ประกอบธุรกิจสวนตัว  เกษตรกร   อาชีพอิสระ   รับจางทั่วไป   อื่นๆ 

5 รายไดตอเดือนของตัวทานเอง (ถารายไดไมแนนอน ใหเฉลี่ยทั้งป) 

 
 ต่ํากวา 8,000 บาท  8,000 – 15,000 บาท  15,001 – 30,000 บาท 
 30,001 – 50,000 บาท  50,001 – 100,000 บาท   มากกวา 100,000 บาท 

6 ทานเคยรับบริการ หรือมาติดตอกับหนวยงานนี้ หรือไม 

 ไม 
 เคย 1 
ครั้ง 

 เคย ประมาณ 2 - 3 
ครั้ง 

 เคย ประมาณเดือนละครั้ง เคย ประมาณเดือนละหลายคร้ัง 

7 ทานติดตอกับหนวยงานนี้ในสถานะใด  บุคคลทั่วไป   หนวยงานรัฐ   องคกรธุรกิจ   อื่นๆ 
8 ทานติดตอกับหนวยงานนี้ในเร่ืองใด  งานหลักของหนวยงาน  งานจัดซื้อจัดจาง หรือจัดหาพัสดุ
  งานสนับสนนุเชนบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ วิจัย ประชาสัมพนัธ เปนตน  งานอื่นๆ 
หมายเหตุ: หากทานไมทราบใหเลือก “งานอื่น ๆ” 

< กอนหนา   บันทึกฉบับราง 

  

 

ติดตอหนวยงานสํานักงาน ป.ป.ช. 
สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
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