
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

องคการบริหารสวนตำบลสงเปอย  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 

 

๑. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตำบลสงเปอย จากผลการประเมิน พ.ศ.๒๕๖4 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

องคประกอบดานขอมูล 

  -แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใน 

ป พ.ศ. 2564 

  -มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยาง เชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไข 

โดยเรงดวนที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห 

ไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน 

  -มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตาม 

ผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตางๆ ยกตัวอยาง เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เก่ียวของ  

การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

  สำนักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของ 

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการ

ประเมินขององคการบริหารสวนตำบลสงเปอย  ดังนี้ 

 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องคการบริหาร

สวนตำบลสงเปอย  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เทากับ 83.26 คะแนน ต่ำกวาคาเปาหมายที่กำหนดเกณฑไวคือ 

85 คะแนน อยูในระดับ B  โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี ้
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ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) มีคาคะแนนเทากับ 79.79 

คะแนน โดยประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ดังนี ้

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาที่ มีผลคะแนน เทากับ 86.70 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ มีผลคะแนน เทากับ 77.52 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ มีผลคะแนน เทากับ 81.53 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ มีผลคะแนน เทากับ  79.48 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต มีผลคะแนน เทากับ 73.74 คะแนน 

จากลำดับคะแนน พบวา ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  มีคาคะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมี

ขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปตอไป คอืผูบริหารใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต จัดทำแผนงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมถึงมีระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตที่สรางความ

เชื่อมั่นใหกับผูรองวามีความปลอดภัย และติดตามตรวจสอบสถานะคำรองได 

 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เทากับ 

85.69 คะแนน โดยประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เทากับ  86.10 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เทากับ 86.37 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เทากับ  84.61 คะแนน 

จากลำดับคะแนน พบวา ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีคาคะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่ง

มีขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปตอไป คอื ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ใหมีกระบวนงาน

ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งข้ึน นำเทคโนโลยีมาใช สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ มีการเปดโอกาสใหผูบริการหรือผู

มาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย และใหความสำคัญกับความ

โปรงใส 

 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรูของการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) มีคาคะแนนเทากับ 

84.05 คะแนน โดยประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้

ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปดเผยขอมูล มีผลคะแนน เทากับ 74.34 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต มีผลคะแนน เทากับ 93.75 คะแนน 

ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คลายกัน คือ การเผยแพรขอมูลที่สำคัญบนเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่ง

ผลการดำเนินงานของหนวยงาน ในภาพรวมถือวา ไมผานเกณฑ โดยหนวยงานควรทำการศึกษารายละเอียดของแนว



ทางการจัดทำขอมูล OIT ใหละเอียด จัดทำขอมูลใหตรงตามวัตถุประสงคของประเด็นการตรวจ นำเขา URL ใหตรงตาม

หนาเพจที่มีขอมูล และควรตองหมั่นตรวจสอบการเขาดูขอมูลในเว็บไซตใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา 

 

 รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564 

 

I1 บคุลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังานหรือให้บริการแก่ผูที้มาติดต่อ ตามประเด็นดงัต่อไปนี มากนอ้ย

เพียงใด 
75.84 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย

ทีสุด

หรือไม่

มีเลย 

น้อย มาก 
มาก

ทีสุด 
คะแนน 

เป็นไปตามขนัตอนทีกาํหนด 6.00% 2.00% 50.00% 42.00% 76.16 

เป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด 4.00% 2.00% 58.00% 36.00% 75.52 

I2 บคุลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังานหรือให้บริการ แก่ผูม้าติดต่อทวั ๆ ไป กบัผูม้าติดต่อทีรู้จกัเป็น

การส่วนตวัอยา่งเท่าเทียมกนั มากนอ้ยเพียงใด 
70.20 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย

ทีสุด

หรือไม่

มีเลย 

น้อย มาก 
มาก

ทีสุด 
คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ปฏิบตัิงานหรือให้บริการ แก่ผู ้

มาติดต่อทวั ๆ ไป กบัผูม้าติดต่อ

ทีรู้จกัเป็นการส่วนตวัอยา่งเท่า

เทียมกนั มากนอ้ยเพียงใด 

8.00% 2.00% 62.00% 28.00% 70.20 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 75.52 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 2.00% 62.00% 36.00% 78.20 



I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 75.52 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก มากที่สุด คะแนน 

ใหความสำคญักับงานมากกวา

ธุระสวนตัว 
4.00% 6.00% 58.00% 32.00% 72.84 

พรอมรับผดิชอบ หากความ

ผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
0.00% 6.00% 62.00% 32.00% 75.52 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดงัตอไปนี้ จากผมูาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏบิัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรอืไม 
99.33 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงนิ 2.00% 98.00% 98.00 

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงนิได เชน การลดราคา การรับ

ความบันเทิง เปนตน 
0.00% 100.00% 100.00 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบติักันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ

รับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม 

100.00 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงนิ 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงนิได เชน การลดราคา การรับ

ความบันเทิง เปนตน 
0.00% 100.00% 100.00 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสราง

ความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมกีารตอบแทนในอนาคต หรือไม 
99.33 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงนิ 0.00% 100.00% 100.00 



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบติักันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ

รับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม 

100.00 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

ทรัพยสิน 2.00% 98.00% 98.00 

ประโยชนอ่ืน ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวก

เปนกรณีพิเศษ เปนตน 
0.00% 100.00% 100.00 

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 67.48 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก มากที่สุด คะแนน 

ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจำป ของ

หนวยงานของทาน มากนอย

เพียงใด 

0.00% 18.00% 62.00% 20.00% 67.48 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 76.83 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

คุมคา 0.00% 4.00% 56.00% 40.00% 78.84 

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของ

งบประมาณท่ีตั้งไว 
6.00% 4.00% 50.00% 40.00% 74.82 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 84.02 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานของทาน ใชจาย

งบประมาณเพ่ือประโยชน
66.00% 20.00% 14.00% 0.00% 84.02 



I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 76.83 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

มากนอยเพียงใด 

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือ

คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 
92.00 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของ

ทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปน

เท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา 

คาวัสดุอุปกรณ หรือคา

เดินทาง ฯลฯ มากนอย

เพียงใด 

84.00% 8.00% 8.00% 0.00% 92.00 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพสัดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี ้มาก

นอยเพียงใด 
81.44 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 2.00% 60.00% 38.00% 78.86 

เอ้ือประโยชนให

ผูประกอบการรายใดราย

หนึ่ง 

68.00% 18.00% 12.00% 2.00% 84.02 



I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
63.33 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

สอบถาม 6.00% 6.00% 72.00% 16.00% 66.22 

ทักทวง 8.00% 6.00% 74.00% 12.00% 63.56 

รองเรียน 12.00% 8.00% 68.00% 12.00% 60.20 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผบูังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 75.58 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ทานไดรับมอบหมายงานจาก

ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 74.00% 26.00% 75.58 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 72.20 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ทานไดรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ

ของผลงานอยางถูกตอง มาก

นอยเพียงใด 

0.00% 8.00% 68.00% 24.00% 72.20 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 
66.82 

หัวขอการประเมิน 
นอย

ที่สุด
นอย มาก 

มาก

ที่สุด 
คะแนน 



I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 72.20 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

หรือไม

มีเลย 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการ

คัดเลือกผเูขารับการฝกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการให

ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 

4.00% 14.00% 60.00% 22.00% 66.82 

I16 ทานเคยถูกผบูังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบญัชา มากนอยเพียงใด 92.04 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ทานเคยถูกผบูังคับบญัชาสั่ง

การใหทำธุระสวนตัวของ

ผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

80.00% 16.00% 4.00% 0.00% 92.04 

I17 ทานเคยถูกผบูังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจรติ มากนอยเพียงใด 94.72 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ทานเคยถูกผบูังคับบญัชาสั่ง

การใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือ

มีความเสี่ยงตอการทุจริต มาก

นอยเพียงใด 

84.00% 16.00% 0.00% 0.00% 94.72 



I18 การบรหิารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 87.84 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผมูีอำนาจ 70.00% 26.00% 4.00% 0.00% 88.74 

มีการซื้อขายตำแหนง 72.00% 24.00% 4.00% 0.00% 89.40 

เอ้ือประโยชนใหกลมุหรือพวก

พอง 
66.00% 24.00% 10.00% 0.00% 85.38 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลมุหรือ

พวกพอง มากนอยเพียงใด 
93.40 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน 

มีการเอาทรัพยสินของราชการ 

ไปเปนของสวนตัว หรือนำไป

ใหกลมุหรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด 

80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 93.40 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัตงิานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก

มากนอยเพียงใด 
70.86 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพยสินของราชการ ไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงานของ

ทาน มีความสะดวกมากนอย

เพียงใด 

2.00% 8.00% 66.00% 24.00% 70.86 



I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัตงิานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก

มากนอยเพียงใด 
70.86 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาต

อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 
78.22 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสิน

ของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน 

มีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 66.00% 34.00% 78.22 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จาก

หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 
92.68 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือ

ภาคเอกชน มีการนำ

ทรัพยสินของราชการไปใช 

โดยไมไดขออนุญาตอยาง

ถูกตอง จากหนวยงานของ

ทาน มากนอยเพียงใด 

84.00% 10.00% 6.00% 0.00% 92.68 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 65.48 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 



I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จาก

หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 
92.68 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ทานรูแนวปฏิบัติของ

หนวยงานของทาน เก่ียวกับ

การใชทรัพยสินของราชการ

ที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

2.00% 18.00% 62.00% 18.00% 65.48 

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ

นำไปใชประโยชนสวนตัว กลมุ หรอืพวกพอง มากนอยเพียงใด 
76.24 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานของทาน มีการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการ เพ่ือ

ปองกันไมใหมีการนำไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือ

พวกพอง มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 72.00% 28.00% 76.24 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจรติ มากนอยเพียงใด 71.50 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

ของทาน ใหความสำคัญ กับ

การตอตานการทุจรติ มากนอย

เพียงใด 

4.00% 8.00% 58.00% 30.00% 71.50 



I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 92.00 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี

ประสิทธภิาพ 
94.00% 6.00% 94.00 

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงาน 
90.00% 10.00% 90.00 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 64.82 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

ปญหาการทุจริตใน

หนวยงานของทาน ไดรับ

การแกไข มากนอยเพียงใด 

10.00% 10.00% 56.00% 24.00% 64.82 

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจรติในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 71.05 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

เผาระวังการทุจรติ 4.00% 10.00% 54.00% 32.00% 71.48 

ตรวจสอบการทุจรติ 4.00% 8.00% 60.00% 28.00% 70.84 

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ

ทุจริต 
6.00% 6.00% 58.00% 30.00% 70.84 

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไป

ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 
72.86 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 



I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจรติในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 71.05 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานของทาน มีการนำ

ผลการตรวจสอบของฝาย

ตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุง

การทำงาน เพ่ือปองกันการ

ทุจริตในหนวยงาน มากนอย

เพียงใด 

0.00% 8.00% 66.00% 26.00% 72.86 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเดน็

ดังตอไปนี้ อยางไร 
70.21 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

สามารถรองเรียนและสง

หลักฐานไดอยางสะดวก 
2.00% 8.00% 68.00% 22.00% 70.20 

สามารถติดตามผลการ

รองเรียนได 
0.00% 6.00% 74.00% 20.00% 71.56 

มั่นใจวาจะมีการดำเนินการ

อยางตรงไปตรงมา 
0.00% 6.00% 74.00% 20.00% 71.56 

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมี

ผลกระทบตอตนเอง 
0.00% 14.00% 70.00% 16.00% 67.52 

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบติังาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 
84.96 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเดน็

ดังตอไปนี้ อยางไร 
70.21 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

เปนไปตามข้ันตอนที่กำหนด 0.00% 0.00% 43.55% 56.45% 85.63 

เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00% 0.00% 47.58% 52.42% 84.30 

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบติังาน/ใหบริการแกทาน กับผมูาตดิตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน

มากนอยเพียงใด 
82.44 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทาน

ติดตอ ปฏิบติังาน/ใหบริการแก

ทาน กับผมูาตดิตออื่น ๆ อยาง

เทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 53.23% 46.77% 82.44 

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนนิการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา 

ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมลู มากนอยเพียงใด 
79.06 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทาน

ติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการ

ดำเนินการ/ใหบริการแกทาน

อยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง

หรือบิดเบือนขอมลู มากนอย

เพียงใด 

0.00% 4.84% 53.63% 41.53% 79.06 



E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่ง

ดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบติังาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบรกิาร หรือไม 
100.00 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงนิ 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงนิได เชน การลดราคา การให

ความบันเทิง เปนตน 
0.00% 100.00% 100.00 

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลกั มาก

นอยเพียงใด 
84.03 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก มากที่สุด คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ

ดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอย

เพียงใด 

0.00% 0.40% 47.58% 52.02% 84.03 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 81.62 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 1.21% 54.03% 44.76% 81.36 

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 2.02% 50.81% 47.18% 81.88 

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอย

เพียงใด 
80.81 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 



E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 81.62 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ

เผยแพรผลงานหรือขอมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน มากนอยเพียงใด 

0.00% 3.23% 51.61% 45.16% 80.81 

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคดิเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ 

หรือไม 
95.97 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็น

เก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบรกิาร หรือไม 
95.97% 4.03% 95.97 

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสยัเก่ียวกับการดำเนินงานไดอยาง

ชัดเจน มากนอยเพียงใด 
77.87 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ

ชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอ

กังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดำเนินงานไดอยางชัดเจน มาก

นอยเพียงใด 

0.00% 4.44% 58.06% 37.50% 77.87 

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรยีนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 95.56 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจรติ

ของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 
95.56% 4.44% 95.56 

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมาก

นอยเพียงใด 
82.44 



E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรยีนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 95.56 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทาน

ติดตอ มีการปรับปรุงคณุภาพ

การปฏิบัติงาน/การใหบริการ

ใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 53.23% 46.77% 82.44 

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธกีารและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอย

เพียงใด 
80.97 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ

ปรับปรุงวธีิการและขั้นตอนการ

ดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น 

มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 57.66% 42.34% 80.97 

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น หรือไม 
98.39 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/

การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 
98.39% 1.61% 98.39 



E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผมูาติดตอ หรือผมูสีวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมใน

การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดขีึ้น มากนอยเพียงใด 
80.83 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ เปด

โอกาสใหผรูับบริการ ผมูา

ติดตอ หรือผมูสีวนไดสวนเสีย 

เขาไปมสีวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น 

มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.40% 57.26% 42.34% 80.83 

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบรกิาร ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอย

เพียงใด 
80.44 

หัวขอการประเมิน 

นอย

ที่สุด

หรือไม

มีเลย 

นอย มาก 
มาก

ที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ

ปรับปรุงการดำเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหมีความโปรงใส

มากขึ้น มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 59.27% 40.73% 80.44 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอ 
ประเด็น

การตรวจ 
ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสราง  100.00 

O2 
ขอมูล

ผูบริหาร 
ขอมูลไมครบถวน โดยขาดชองทางการสื่อสารในทุกตำแหนง 0.00 

O3 อำนาจหนาที ่  100.00 



ขอ 
ประเด็น

การตรวจ 
ความคิดเห็น คะแนน 

O4 

แผน

ยุทธศาสตร

หรือ

แผนพัฒนา

หนวยงาน 

 100.00 

O5 
ขอมูลการ

ติดตอ 

ควรแสดง URL ที่ถูกตอง คือ 

http://songpeuy.go.th/public/contact/data/index/menu/122 
100.00 

O6 
กฎหมายที่

เก่ียวของ 
 100.00 

ขาวประชาสัมพันธ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O7 ขาวประชาสัมพันธ  100.00 

การปฏสัิมพันธขอมูล 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O8 Q&A  100.00 

O9 Social Network 
ไมพบลิงคหรือแบนเนอรของ Social 

Network ที่หนาเวบ็ไซตหลัก 
0.00 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 

แผนการดำเนินงาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนดำเนินงานประจำป  100.00 

O11 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำป รอบ 6 เดือน 

ไมพบรายงานการกำกับตดิตามการ

ดำเนินงานประจำป 2564 รอบ 6 เดือน 
0.00 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป  100.00 

การปฏิบัติงาน 



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  100.00 

การใหบริการ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ  100.00 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
ไมไดแสดงขอมูลเชิงสถติิการใหบรกิาร 

ในรอบ 6 เดือน ของป 2564 
0.00 

O16 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ

ใหบริการ 
 100.00 

O17 E-Service ไมพบงานบริการแบบ E-Service 0.00 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณประจำป 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป  100.00 

O19 
รายงานการกำกับติดตามการใชจาย

งบประมาณ ประจำป รอบ 6 เดือน 
 100.00 

O20 
รายงานผลการใชจายงบประมาณ

ประจำป 
 100.00 

การจัดซื้อจดัจางหรือการจัดหาพัสด ุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหา

พัสด ุ
 100.00 

O22 
ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสด ุ
 100.00 

O23 
สรุปผลการจัดซื้อจดัจางหรือการจดัหา

พัสดุรายเดือน 

รายการไมครบถวน 6 เดือน โดยขาด

ขอมูลของเดือน..ตลุาคม 2563/ 

พฤศจิกายน 2563/ธันวาคม 2563 

0.00 



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O24 
รายงานผลการจดัซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุประจำป 

ไมพบรายงานผลการจดัซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพสัดุประจำป พ.ศ.2563 
0.00 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 

O26 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 100.00 

O27 
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 100.00 

O28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจำป 
 100.00 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรยีนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 100.00 

O30 
ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
 100.00 

O31 
ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

ไมไดแสดง URL ที่มาจากเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน 
0.00 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น  100.00 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ภาพขาวกิจกรรมไมไดแสดงรายละเอียด 

หรือวัตุประสงคของกิจกรรม ที่จะสื่อได

วามีการเปดโอกาสใหเกิดการมสีวนรวม

0.00 



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

ของภาคประชาชนอยางไร ดำเนินการ

เมื่อใด ปงบประมาณไหน 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

เจตจำนงสจุริตของผูบริหาร 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจำนงสจุริตของผูบริหาร  100.00 

O35 การมีสวนรวมของผูบรหิาร  100.00 

การประเมินความเสีย่งเพ่ือการปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 
การประเมินความเสีย่งการทุจรติ

ประจำป 
 100.00 

O37 
การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสีย่งการ

ทุจริต 
 100.00 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  100.00 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  100.00 

O40 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ

ปองกันการทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน 

ไมพบรายงานการกำกับตดิตามการ

ดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 

2564 รอบ 6 เดือน 

0.00 

O41 
รายงานผลการดำเนินการปองกันการ

ทุจริตประจำป 
 100.00 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

มาตรการสงเสรมิความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 
มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน 
 100.00 

O43 

การดำเนินการตามมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงาน 

 100.00 

ผตูอบแบบวัดการรับรขูองผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ 

ต่ำกวา 20 ป 1 0 0 

20 – 30 ป 28 34 0 

31 – 40 ป 38 38 0 

41 – 50 ป 30 48 0 

51 – 60 ป 16 15 0 

มากกวา 60 ป 0 0 0 

ระดบัการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 16 21 0 

มัธยมศึกษาหรือ

เทียบเทา 
32 33 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 44 46 0 

ปริญญาตรหีรือเทียบเทา 17 31 0 

สูงกวาปริญญาตร ี 0 2 0 

อ่ืน ๆ 4 2 0 

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ 

บุคคลทั่วไป 85 99 0 



อายุ ชาย หญิง อื่นๆ 

หนวยงานของรัฐ 2 5 0 

องคกรธุรกิจ 4 5 0 

อ่ืน ๆ 22 26 0 

ผตูอบแบบวัดการรับรขูองผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ 

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0 

20 - 30 ป 0 2 0 

31 - 40 ป 6 8 0 

41 - 50 ป 11 8 0 

51 - 60 ป 9 4 0 

มากกวา 60 ป 2 0 0 

ระดบัการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ 

ประถมศึกษาหรือตำกวา 3 0 0 

มัธยมศึกษาหรือ

เทียบเทา 
8 2 0 

อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา 
8 3 0 

ปริญญาตรหีรือ

เทียบเทา 
6 13 0 

สูงกวาปริญญาตร ี 3 4 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 

 


