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คํานํา 
 

เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ประกอบไปดวย
เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการประเมิน ITA ท้ังขอมูลพ้ืนฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ
การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผานระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
หนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมินไดใชในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน 

การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไดมีการพัฒนารายละเอียดเนื้อหาและข้ันตอนการ
ประเมินใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหหนวยงานสามารถดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑท่ีกําหนดได
อยางถูกตองครบถวน  และสามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใสและนําไปสูการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบของทุกภาคสวน  

ท้ังนี้ การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไมไดมุงเนนใหหนวยงานท่ีเขารับการ
ประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือใหไดรับผลการประเมินท่ีสูงข้ึนเพียงเทานั้น แตมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการ
ดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ  
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หลักการและเหตุผล           1 
ระเบียบวิธีการประเมิน           1-3 
หลักเกณฑการประเมินผล           3-4 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ    4-6 
ขอบกพรองและการพัฒนาการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมฯ      6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ปปช.)ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม  โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)   ปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชแนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามท่ี สํานักงาน ปปช. กําหนด  โดยการมีสวนรวมของหนวยงานภารัฐใหความสําคัญกับการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานภายในหนวยงาน 
 

2. ระเบียบวิธีการประเมิน 
 แหลงขอมูลในการประเมิน 
แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินหนวยงานภาครัฐแตละหนวยงาน ประกอบไปดวย 3 แหลง ดังนี้ 

1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตระดับผูบริหาร 
ผูอํานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ท่ีทํางานใหกับหนวยงานภาครัฐมา
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน
ท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ นับตั้งแตในป พ.ศ. 2563 เปนตนมา 

3) เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตหลักของหนวยงานภาครัฐท่ีใชในการสื่อสารตอสาธารณะ 
 

 เครื่องมือในการประเมิน 
เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปดวย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บขอมูลจากแตละแหลงขอมูล ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอ
หนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
ท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 

3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมท้ังระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสูแหลงท่ีอยูของการเปดเผยขอมูล และระบุคําอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคําตอบ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเก็บขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของ
หนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการ
เปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 
(ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ไดแก การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริต) 



2 
กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
กลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลจากแตละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 

1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ํา จํานวนรอยละ 10 ของจํานวน
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน แตจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 30 ตัวอยาง กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในจํานวนนอยกวา 30 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในท้ังหมด กรณีหนวยงานมีผูมีสวนได
สวนเสียภายในจํานวนมากกวา 4,000 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในไมนอยกวา 400 
ตัวอยาง 

2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันตํ่า จํานวนรอยละ 10  
ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก แตจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 30 ตัวอยาง กรณีหนวยงานมีผูมีสวนได
สวนเสียภายนอกจํานวนนอยกวา 30 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท้ังหมด กรณีหนวยงานมี
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจํานวนมากกวา 4,000 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไมนอยกวา 
400 ตัวอยาง 

3) เว็บไซตของหนวยงาน เก็บขอมูลจากเว็บไซตหลักของหนวยงานทุกหนวยงาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับแตละเครื่องมือการประเมิน จะดําเนินการผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment System: ITAS) ซ่ึงเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสามารถ
บริหารจัดการขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทําใหการดําเนินการประเมินสามารถทําไดอยางรวดเร็วและ 
เปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ ดังนี้ 

• นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยใหหนวยงานระบุจํานวนของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในลงในระบบ ITAS ท่ีทํางานใหกับหนวยงานภาครัฐมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ีนําเขา
ขอมูลลงในระบบ ITAS (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติ
ขอมูลในระบบ ITAS)  

• เก็บรวบรวมขอมูลแบบ IIT โดยใหหนวยงานนํา URL หรือ QR code ชองทางการเขาตอบ
แบบสํารวจ IIT ของหนวยงาน ไปเผยแพรและประชาสัมพันธแกผูมีสวนไดสวนเสียภายในของหนวยงาน โดย
หนวยงานควรคํานึงถึงชองทางการเผยแพรท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและการ
เผยแพรครอบคลุมท่ัวถึงทุกสวนงานและทุกระดับของหนวยงาน จากนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะเขามา
ตอบแบบสํารวจ IIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ QR code ซ่ึงจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง  
 ท้ังนี้ หากหนวยงานมีขอสงสัยเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับคําแนะนําจาก
คณะท่ีปรึกษาการประเมินเพ่ือใหดําเนินการใหถูกตอง รวมไปถึงคณะท่ีปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบทานหรือ
สุมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด เพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ 
IIT ไดขอมูลท่ีมีคุณภาพและสามารถสะทอนผลของหนวยงานไดตามหลักทางวิชาการมากท่ีสุด 
 
 
 
 



3 
การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ ดังนี้ 

• นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยใหหนวยงานระบุจํานวนประมาณการจํานวนผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของหนวยงานตามแบบฟอรมและ
ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. หรือคณะท่ีปรึกษาแนะนํา (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและผูบริหาร
จะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมูล) 

• เก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT ดําเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้ 
(1) ใหหนวยงานนํา URL หรือ QR code ไปเผยแพรและประชาสัมพันธแกผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกของหนวยงานท่ีมารับบริการหรือมาติดตอกับหนวยงาน โดยหนวยงานควรคํานึงถึงชองทางการ
เผยแพรท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจะเขามาตอบ
แบบสํารวจ EIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ QR code ซ่ึงจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง 

(2) คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีสําคัญของหนวยงาน 
เพ่ือใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน จากนั้นจะกําหนดแนวทางและ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามหลักทางวิชาการ ท้ังนี้ อาจเก็บขอมูลจากรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
ตามท่ีหนวยงานจัดสงขอมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับขอมูลเพ่ิมเติม หรืออาจขอเขาเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามท่ีหนวยงาน หรือแหลงขอมูลตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
3. หลักเกณฑการประเมินผล 

3.1 การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลําดับ ดังนี้ 
 

การประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) 

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

รอยละ 30 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

รอยละ 30 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

 
รอยละ 40 

 
 
 
 
 
 
 



4 
คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือคาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
1. ผลการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององคการ 

บริหารสวนตําบลหวยยาง   ระดับผลคะแนนรอยละ  84.37 ระดับ B 
2. ผลการประเมินแบงออกตามตัวชี้วัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ตัวชี้วัดท่ี  6  คุณภาพการดําเนินงาน   

มีระดับคะแนน 88.93  และคะแนนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ําสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกปญหาการทุจริต มีระดับ
คะแนน  72.81 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ท้ัง 10 ตัวชี้วัด  มีคะแนนต่ํากวา 85.00 
แบบวัดการรัยรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 86.73 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 79.45 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 82.80 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 69.15 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 74.96 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 89.21 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 68.20 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 84.37 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 89.26 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 93.75 



5 
1.แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชจาย 

งบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมีสวนรวม
ของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้  
 

1. การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการ
ใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุด
ใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2. การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ  

3. การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน (job 
description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความ
คิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4. การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการ
กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด 
  5. การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิต
สาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการปองกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก 

2. แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้  

1. คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยาง
ท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน
ใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 3) การ
ปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการได
โดยสะดวก 
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3.แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบน 

เว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้  

1. การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดาน
การบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผานระบบ 
e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ 
ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง 

 2. การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา 
และวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมท่ีสําคัญ ตองมี
การพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัย
และมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

5 ขอบกพรองและการพัฒนาการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

ขอบกพรอง 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ผลคะแนนดานประสิทธิภาพการสื่อสาร ต่ําสุด เทากับ 68.20 

ซ่ึงในดานประสิทธิภาพการสื่อสารหนวยงานจะตองมีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผาน
ชองทางท่ีหลากหลายและอํานวยความสะดวกในการเขาใชงาน 

การพัฒนาและการแกไข 
1หนวยงานจะตองมีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางท่ีหลากหลาย 

และอํานวยความสะดวกในการเขาใชงาน 
2 หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ – สอบถามขอมูล โดยมีลักษณะเปนการสื่อสาร

สองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น นอกจากนี้ ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดท่ี
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน 

3 หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาท่ีของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน โดยจัด
ใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดท่ี
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน 
เปนตน 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


