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คํานํา
การประเ มินคุณธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลําดับ ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดนั้น

เม่ือผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศออกมา
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึงนําผลการประเมินมาพิจารณา
ถึงสิ่ ง ท่ีควรไดรับการปรับปรุ งและพัฒนาไปในแนวทางท่ีดี ข้ึน สอดรับกับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีไมไดมุงเนนใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือใหไดรับ
ผลการประเมินท่ีสูงข้ึนเพียงเทานั้น แตมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐ ไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ในดานคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงาน ภาครัฐ มีการดําเนินงานท่ีมุงให
เกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561–2580) ตอไป
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1. ความเปนมาของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของ หนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ถือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง
โดยเปนเครื่องมือในเชิงบวก ท่ีมุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรคมากกวามุงจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจ สุขภาพองคกรประจําป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดรับทราบถึงสถานะ
และปญหาการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรผลการประเมินท่ีไดจะชวยใหหนวยงาน
ภาครัฐสามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานการใหบริการสามารถ
อํานวย ความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดียิ่งข้ึน ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเปนเครื่องมือ
ในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไมไดเปนเพียงการประเมิน คุณธรรมการดําเนินงาน
การปองกันการทุจริตในองคกรและการเปดเผยขอมูลภาครัฐ แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน เพ่ือใหทราบถึงชองวางของความไมเปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพ
สําหรับนําไปจัดทําแนวทางมาตรการตางๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป

การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับปท่ี 9 ของการดําเนินการท่ีผานมา
และเปนปท่ี 4 ท่ีไดปรับเขาสูการประเมินในรูปแบบออนไลนโดยการพัฒนารวมกันกับคณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ประกอบกับ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)
ซึ่งนํามาใชเปนศูนยกลางในการดําเนินการประเมิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหหนวยงานภาครัฐ
เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกําากับดูแลการดําเนินงานใหมีคุณธรรมและใหความสําคัญ กับความโปรงใส
ขององคกรของรัฐ เปนอยางมาก และครอบคลุมหนวยงานภาครัฐไปท่ัวประเทศ ดังจะเห็นไดว า
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ ของหนวยงานภาครัฐ
ในทางปฏิบัติอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งความตื่นตัวและหันมาใหความสนใจตอการพัฒนาแฟลตฟอรม
อีเล็กทรอนิกสของตนเองใหทันสมัยและนาสนใจมากข้ึน ท่ีสําคัญคือ สงผลใหหนวยงานมีการจัดการขอมูล
ขาวสาร อยางเปนระบบระเบียบ และเตรียมความพรอม ในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหไดรับทราบ
และสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบอีกดวย

ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการทํางานรวมกัน
ของหนวยงานรวมกํากับติดตามท้ัง 5 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิ จั ยและนวัตกรรม โดยมีหน วยงานภาครั ฐ จํ านวน 8,300 แห งท่ั วประเทศ เข าร วม
การประเมิน ครอบคลุม หนวยงานภาครัฐท้ังในฝายนิติบัญญัติบริหาร ตุลาการ และองคกรอิสระ จึงกลาวไดวา
เปนการประเมินดาน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศไทยในปจจุบัน
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หลักการพื้นฐาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity

and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําหนดกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงและตอเนื่องจากการประเมินในปท่ีผานมา อีกท้ังยังคํานึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบดาน
และหลากหลายมิติการกําหนดระเบียบวิธีการประเมินผลเปนไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพ่ือใหผลการประเมินสามารถสะทอนสุขภาวะขององคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางแทจริง
โดยมีการเก็บขอมูล จาก 3 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 การเก็บขอมูล จากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป ไดมีโอกาสสะทอน
และแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต

สวนท่ี 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity
and Transparency Assessment: EIT) โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ
ในชวงงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน

สวนท่ี 3 การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซต ของหนวยงาน (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเผยแพรไว ทางหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผูเชี่ยวชาญและ
คนกลาง (third party) เปนผูตรวจสอบขอมูลและใหคะแนนพรอมขอเสนอแนะตามหลักเกณฑการประเมิน
ท่ีกําหนด แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส
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ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต
ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต
ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการประเมิน
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จําเปนท่ีจะตองมีหลายหนวยงานรวมกันขับเคลื่อนการประเมิน ITA

เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางเรียบรอยและเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ประกอบดวย
สํานักงาน ป.ป.ช. จะเปนหนวยงานศูนยกลางในการดําเนินการประเมินในภาพรวม

โดยมีหนาท่ีในการกําหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑตางๆ ในการประเมิน การกํากับ
ติดตามการประเมินและการดําเนินการตอผลการประเมิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ท่ีเก่ียวของ

หนวยงานกํากับติดตามการประเมิน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังในระดับสวนกลาง
และในระดับพ้ืนท่ี จะมีบทบาทในการรวมกําหนดแนวทางและรวมกํากับติดตามการประเมิน รวมไปถึง
การประสานงานในระหวางกระบวนการตางๆ ในการประเมินแกหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของตนเอง

คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะเปนกลุมคณะท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแกหนวยงาน
ท่ีเขารับการประเมินอยางใกลชิด ท้ังในดานการดําเนินการประเมินและในดานเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึง
ทําหนาท่ีในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการตรวจสอบและใหคะแนนตามแบบสํารวจท่ีกําหนด

กรอบแนวทางการประเมิน
ประชาชนกลุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหนวยงาน ตั้งแตระดับผูบริหาร ผูอํานวยการ/

หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ท่ีทํางานใหกับหนวยงานมาเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 ป กําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ําจํานวนรอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในแต
จะตองมีจํานวนไมนอยกวา 30 ตัวอยาง กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจํานวนนอย (นอยกวา 30 คน)
ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในท้ังหมด สวนกรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจํานวนมาก
(มากกวา 1,000 คน) ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในจํานวนไมนอยกวา 100 ตัวอยาง

การรวบรวมขอมูล
1) หนวยงานระบุจํานวนของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ลงในระบบ ITAS เพ่ือใหระบบ

สามารถกําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ําของหนวยงาน
2) หนวยงานเผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการตอบแบบสํารวจ IIT แกผูมีสวนได

สวนเสียภายใน ท้ังนี้หนวยงานควรคํานึงถึงการเผยแพรชองทางการเขาตอบใหท่ัวถึงและสงเสริมใหมี
การกระจายตัวของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีครอบคลุมทุกสวนงานและทุกระดับ

3) ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเขามาตอบแบบสํารวจ IIT ดวยตนเองทางระบบ ITAS ท้ังนี้
หนวยงานจะตองกํากับติดตามและสงเสริมใหมีการตอบไมนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางข้ันต่ําหรือตามท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด
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2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคลนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน
ท่ีมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางข้ันต่ํา จํานวนรอยละ10ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก แตจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 30ตัวอยาง
กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจํานวนนอย (นอยกวา 30 คน) ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนได สวนเสีย
ภายนอกท้ังหมด สวนกรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจํานวนมาก (มากกวา 1,000 คน) ใหเก็บ
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจํานวนไมนอยกวา 100 ตัวอยาง

การรวบรวมขอมูล
1) หนวยงานระบุจํานวนประมาณการจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกลงในระบบ ITAS

เพ่ือใหระบบสามารถกําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ําของหนวยงาน จากนั้นหนวยงานกรอกรายชื่อผูมีสวนได
สวนเสียภายนอกของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนดในระบบ ITAS ท้ังนี้ หนวยงานควรคํานึงถึงขอมูลผูมี
สวนได สวนเสียภายนอกท่ีสอดคลองและครอบคลุม ตามบทบาทหนาท่ีและภารกิจตามกฎหมายของหนวยงาน

2) ผูรับจางประเมินจัดเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสํารวจ EIT จากผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกตามฐานขอมูลบัญชีรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยผูรับจางประเมินอาจมีการขอขอมูล
เพ่ิมเติม หรือขออนุญาตเก็บขอมูลภาคสนามจากหนวยงานท่ีเขารวมการประเมินหรือเก็บขอมูลจาก
แหลงขอมูลท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จากนั้นทําการบันทึกขอมูลในระบบ ITAS ท้ังนี้ ผูรับจางประเมินจะมี
การศึกษาและวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมี คุณภาพและมีลักษณะความเปนตัวแทน
ท่ีดีทางวิชาการและทางสถิติ รวมท้ังมีขอมูลการตอบไมนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางข้ันต่ําหรือตามท่ีสํานักงาน
ป.ป.ช. กําหนด

3) หนวยงานจะมีการประชาสัมพันธชองทางการตอบแบบสํารวจ EIT เพ่ือเปดโอกาสให
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขามาตอบแบบสํารวจ EIT ไดดวยตนเองในระบบ ITAS อีกชองทางหนึ่ง

3. หนวยงาน หนวยงานภาครัฐท่ีเปนกลุมเปาหมายในการประเมินการรวบรวมขอมูล
1) หนวยงานตอบแบบสํารวจ OIT ลงในระบบ ITAS
2) ผูรับจางประเมินจะตรวจสอบขอมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพรขอมูล

บนเว็บไซตของหนวยงานจากคาตอบของหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงาน
ป.ป.ช. กําหนด จากนั้นทําการใหคะแนนและใหความเห็นตามแบบสํารวจ OIT และบันทึกขอมูลในระบบ ITAS
ท้ังนี้ กรณีท่ีคําตอบของหนวยงานไมชัดเจนจนไมสามารถใหคะแนนได หรือกรณีมีขอสงสัย ผูรับจางประเมิน
อาจมีการประสานงานเพ่ือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีเขารวมการประเมินประกอบการพิจารณา

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2021)

เกณฑระดับผลการประเมินผล
เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะคา

คะแนน ควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้
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คะแนน ระดับ
95.00 – 100 AA

85.00 – 94.99 A
75.00 – 84.99 B
65.00 – 74.99 C
55.00 – 67.99 D
50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F
หมายเหตุ : กรณีหนวยงานดําเนินการไดไมครบถวนตามข้ันตอนหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด ผลการประเมิน

ของหนวยงานจะแสดงสัญลักษณ “ * ” ซึ่งจะสะทอนใหเห็นวาเปนผลการประเมินจากขอมูลท่ีหนวยงานดําเนินการ
ไดไมครบถวนตามข้ันตอนท่ีกําหนด

การเก็บรวบรวมขอมูล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไดรับการประเมินจาก 3 ชองทาง ดังนี้

1. ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ประกอบดวย พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ท่ีปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป รวมตอบแบบประเมินฯ ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนได สวนเสีย
ภายใน (IIT) ผานระบบ ITAS รายละเอียด ดังนี้

จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 41 คน
จํานวนคาข้ันต่ํา 30 คน
ตอบดวยตนเอง 41 คน

2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ประกอบดวย ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีมารับบริการหรือมาติดตองานตามภารกิจตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมตอบแบบวัดการเรียนรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ผานระบบ
ITAS รายละเอียด ดังนี้

จํานวนท้ังหมด 100 คน
จํานวนคาข้ันต่ํา 30 คน

ผลการประเมิน
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานเว็บไซต www.itas.nass.go.th โดย
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการประเมินโดยรวม
1.1 คะแนนเฉลี่ย 93.61  คะแนน
1.2 ระดับผลการประเมิน A
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2. ผลการประเมินรายตัวช้ีวัด เรียงอันดับจากมากไปนอย ปรากฏตามตารางดังนี้
อันดับ ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย

1 การเปดเผยขอมูล 97.50
2 การปองกันการทุจริต 94.54
3 คุณภาพการดําเนินงาน 94.10
4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.78
5 การปฏิบัติหนาท่ี 93.75
6 การปรับปรุงการทํางาน 93.14
7 การใชอํานาจ 93.05
8 การใชทรัพยสินของราชการ 90.82
9 การแกไขปญหาการทุจริต 90.07

10 การใชงบประมาณ 85.83

ภาพแสดงผลการประเมินรายดาน
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สภาพแวดการทํางานของเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564

3. การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อยูท่ี 93.61 คะแนน ระดับผลการประเมินอยูใน ระดับ A โดยสามารถวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแตละชี้วัด ไดดังนี้

กราฟคะแนนตัวช้ีวัดและคะแนนจัดอันดับจากคะแนนสูงสุด - ต่ําสุด
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ 2564
พรอมวิเคราะหแนวทางการแกไข

1. ดาน IIT คะแนนรวม 90.86 สามารถวิเคราะหผลการประเมิน ประจําป 2564 ไดตามตาราง ดังนี้

ขอ ดาน/ประเด็นคําถาม
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห การ
ดําเนินการแกไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน
1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงานหรือ

ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอ เปนไปตามข้ันตอนท่ี
กําหนด และตามระยะเวลาท่ีกําหนด

89.85 

2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือ
ใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมา
ติดตอ ท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน
มาก นอยเพียงใด

90.67 

3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานมุงผลสําเร็จของงานใหความ
สําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว และพรอม
รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเองอยางไร

86.70 

4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับ
เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจ
คํานวณ เปนเงินได เชน การลดราคา การรับ
ความ บันเทิง เปนตน จากผูมาติดตอ เพ่ือแลก
กับการ ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใหบริการ หรือไม

100 

5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล
ท่ี ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ
ใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว
บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณ
เปน เงินได เชน การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปนตน หรือไม

100 
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ขอ ดาน/ประเด็นคําถาม
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห การ
ดําเนินการแกไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน
6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหเงิน

ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณ
เปน เงินได เชน การยกเวนคาบริการ การ
อํานวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน แก
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสราง
ความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบ
แทน ในอนาคต หรือไม

100 

2. ดานการใชงบประมาณ
7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ

ประจําป ของหนวยงานของทาน มากนอย
เพียงใด

72.74 

8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดย
คํานึงถึงความคุมคาและไมบิดเบือน
วัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว
มากนอย เพียงใด

86.46 

9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด

94.05 

10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิก
จายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน คาท างานลวงเวลา คา
วัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอย
เพียงใด

93.18 

11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
โปรงใส ตรวจสอบได และเอ้ือประโยชนให
ผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากนอยเพียงใด

90.67 

12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวน
รวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
เชน สอบถาม ทักทวง หรือรองเรียน มากนอย
เพียงใด

77.90  ปรับปรุง
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ขอ ดาน/ประเด็นคําถาม
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห การ
ดําเนินการแกไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน
3. ดานการใชอํานาจ
13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
83.08 

14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอย
เพียงใด

80.49 

15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับ
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให
ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

83.05 

16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระ
สวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด

97.46 

17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งท่ีไม
ถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอย
เพียงใด

98.31 

18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มี
ลักษณะถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ มีการซื้อ ขาย
ตําแหนง หรือเอ้ือประโยชนใหกลุมหรือ พวกพอง
มากนอยเพียงใด

98.03 

4. ดานการใชทรัพยสินของราชการ
19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอา

ทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือ
นําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

98.31 

20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ
ราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

89.00 

21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มี
การ ขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

89.00 

22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนํา
ทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ
อนุญาต อยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน
มากนอย เพียงใด

96.59 
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ขอ ดาน/ประเด็นคําถาม
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห การ
ดําเนินการแกไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน
23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน

เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง
มากนอยเพียงใด

83.90  ปรับปรุง

24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ
ปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว
กลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

88.13 

5. ดานการแกไขปญหาการทุจริต
25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน

ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
มากนอยเพียงใด

88.97 

26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ทบทวน
นโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงาน ดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของ หนวยงาน หรือไม

98.72 

27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับ
การแกไข มากนอยเพียงใด

94.05 

28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง
การทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ
ทาง วินัยเม่ือมีการทุจริต ตอการทุจริตใน
หนวยงาน มากนอยเพียงใด

92.05 

29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบ
ของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกัน
การทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

96.59 

30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน ใน
หนวยงานของทาน ทานสามารถรองเรียน และสง
หลักฐานไดอยางสะดวก สามารถติดตาม ผลการ
รองเรียนไดม่ันใจวาจะมีการดําเนินการ อยาง
ตรงไปตรงมา และม่ันใจวาจะปลอดภัย และไมมี
ผลกระทบตอตนเอง อยางไร

87.92 
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2. ดาน EIT คะแนนรวม 93.67 สามารถวิเคราะหผลการประเมินประจําป 2564 ไดตามตาราง ดังนี้

ขอ ดาน/ประเด็นคําถาม
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห การ
ดําเนินการแกไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน
6. ดานคุณภาพการดําเนินงาน

1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทานเปนไปตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด และเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด มากนอยเพียงใด

89.14 

2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืน
ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

94.81 

3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล
มาก นอยเพียงใด

91.72 

4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูก
เจาหนาท่ี ของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอให
จายหรือให เงินทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ
ท่ีอาจ คํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา
การให ความบันเทิง เปนตน เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
หรือไม

96.88 

5 หนวยงานท่ีทานติดตอมีการดําเนินงาน โดย
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม
เปนหลัก มากนอยเพียงใด

97.94 

7. ดานประสิทธิภาพการสื่อสาร
6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ

มีลักษณะเขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทาง
หลากหลาย มากนอยเพียงใด

96.91 

7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงาน
หรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง
ชัดเจน มากนอยเพียงใด

100 

8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชม
หรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ หรือไม

94.81 
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ขอ ดาน/ประเด็นคําถาม
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห การ
ดําเนินการแกไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน
9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบ

คําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ
ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

94.81 

10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน
หรือไม

81.25  ปรับปรุง

8. ดานการปรับปรุงการทํางาน
11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ

ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการ
ใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

95.84 

12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน
มากนอยเพียงใด

94.84 

13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมา
ใช ในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิด
ความ สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม

87.50 

14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
เขาไปมีสวน รวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การ ใหบริการของหนวยงานไดดี
ข้ึน มากนอย เพียงใด

94.84 

15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส
มาก ข้ึน มากนอยเพียงใด

95.88 
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3. ดาน OIT คะแนนรวม 95.63 สามารถวิเคราะหผลการประเมิน ประจําป 2564 ไดตามตาราง ดังนี้

ขอ ดาน/ประเด็นคําถาม
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห การ
ดําเนินการแกไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน
9. ดานการเปดเผยขอมูล
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน
01 โครงสราง 100 
02 ขอมูลผูบริหาร 100 
03 อํานาจหนาท่ี 100 
04 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100 
05 ขอมูลการติดตอ 100 
06 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 100 

ขาวประชาสัมพันธ
07 ขาวประชาสัมพันธ 100 

การปฏิสัมพันธขอมูล
08 Q&A 100 
09 Social Network 100 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน
แผนการดําเนินงาน
10 แผนดําเนินงานประจําป 100 
11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน

ประจําป รอบ 6 เดือน
100 

12 รายงานผลการด าเนินงานประจําป 100 
การปฏิบัติงาน
13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 

การใหบริการ
14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100 
15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100 
16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ

ใหบริการ
100 

17 E-Service 0  ปรับปรุง
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ขอ ดาน/ประเด็นคําถาม
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห การ
ดําเนินการแกไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป
18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 100 
19 รายงานการกํากับติดตามการใชจาย

งบประมาณ ประจํา ป รอบ 6 เดือน
100 

20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 100 
การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 
22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุ
100 

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ราย เดือน

100 

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําป

100 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 
26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
100 

27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจําป
100 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ
100 

30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

100 

31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

100 
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ขอ ดาน/ประเด็นคําถาม
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห การ
ดําเนินการแกไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100 
33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100 

10. ดานการปองกันการทุจริต
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 100 
35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 100 
37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100 
40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ

ปองกัน การทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน
100 

41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําป

100 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน
42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน
100 

43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน

100 
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สรุปผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (ITA) ประจําป 2564

จากเปาหมายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ประจําป 2564 ท่ีกําหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนน
ข้ึนไป ภายในป พ.ศ. 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เทากับ 93.61 คะแนน
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดเกณฑไวคือ 85 คะแนน อยูในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายใน ( IIT)
มีผลคะแนน เทากับ 90.86 คะแนน โดยประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี มีผลคะแนนเทากับ 94.54 คะแนน
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ มีผลคะแนนเทากับ 85.83 คะแนน
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ มีผลคะแนนเทากับ 90.07 คะแนน
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ มีผลคะแนนเทากับ 90.82 คะแนน
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต มีผลคะแนนเทากับ 93.05 คะแนน
จากลําดับคะแนน พบวาตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ มีคาคะแนนนอยท่ีสุดในกลุมเครื่องมือ

ซึ่งมีขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในปตอไป คือ ในกระบวนการการใชจายงบประมาณ ควรมีการเปดเผย
ขอมูลการบริหารจัดการงบประมาณ ดวยความโปรงใส ใชจายงบประมาณอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค
ไมเอ้ือประโยชนแกตนหรือพวกพอง และเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณได

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)
มีผลคะแนน เทากับ 93.67 คะแนน โดยประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน มีผลคะแนนเทากับ 94.10 คะแนน
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนนเทากับ 93.14 คะแนน
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน มีผลคะแนนเทากับ 93.78 คะแนน
จากลําดับคะแนน พบวาตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีคาคะแนนนอยท่ีสุด

ในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในปตอไปคือ ควรมีการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงายและไมซับซอน มีขอมูลท่ีครบถวนและเปนปจจุบัน มีชองทาง
ใหแสดงความคิดเห็น และมีชองทางการสื่อสารท่ีเปนแบบ 2 ทาง ท่ีสามารถถาม-ตอบได รวมถังมีชองทางการ
รองเรยีน การทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรูของการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
มีผล คะแนนเทากับ 95.63 คะแนน โดยประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล มีผลคะแนนเทากับ 97.50 คะแนน
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต มีผลคะแนนเทากับ 93.75 คะแนน
ท้ัง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดําเนินงานท่ีคลายกัน คือ การเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญบนเว็บไซต

ของหนวยงาน ซึ่งผลการดําเนินงานของหนวยงาน ในภาพรวมถือวา ผานเกณฑ ควรรักษามาตรฐานของการ
ดําเนินงาน ท่ีดีไวในปตอไป
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นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ
หนวยงาน ในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ


