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ค าน า  
 

                   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และ
มี การขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  และหนังสือ
ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0013/0075 ลงวันที่  14 กรกฎาคม  2563  (ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565)  โดยใช้
แนวทางและ เครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดนั้น  

             เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศออกมาเทศบาลต าบลหนองแวง 
ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงน าผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และ พัฒนาไป
ในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้ 
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ ได้มีการปรับปรุง พัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน  
ภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ต่อไป  
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                       1. ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น 
เครื่องมือในเชิงบวก ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ 
สุขภาพองค์กรประจ าปี   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ และปัญหาการ  
ด าเนินงานด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ 
น าไปใช้ใน การปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวย ความ 
สะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือ ในการยกระดับ 
มาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมิน คุณธรรมการด าเนินงาน การป้องกันการทุจริต ใน 
องค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยัง เป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ การให้ บริการ 
ประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่าง ของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทาง 
มาตรการต่าง ๆ ในการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ ราชการไทยต่อไป  

     การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  การด าเนินการที่ผ่านมา และ เป็นปีที่  
5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์โดยการพัฒนาร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย ในการออกแบบและ พัฒนาเครื่องมือการประเมินให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ประกอบกับ  
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่ง 
น ามาใช้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการประเมิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ เกิดความ 
ตระหนักในการบริหารงานและก ากับดูแลการ    ด าเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความส าคัญ กับความโปร่งใสของ 
องค์กรของรัฐเป็นอย่างมาก และครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐไปทั่วประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เป็นต้นมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ ของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจ ต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอีเล็กทรอนิกส์ของ ตนเองให้  
ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่ส าคัญคือ ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร อย่างเป็นระบบระเบียบ 
และเตรียมความพร้อม ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ และส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

     ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการท างานร่วมกัน 
ของ หน่วยงานร่วมก ากับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครอง ท้องถิ่น ส านักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน 
ครอบคลุม หน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติบริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ จึงกล่าวได้ว่า เป็นการประเมิน
ด้าน ธรรมาภิบาลและการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในปัจจุบัน 
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หลักการพื้นฐาน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ก าหนดกรอบแนวทางในการ ด าเนินงานที่
เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและ หลากหลาย
มิติการก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลเป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้ผลการ  ประเมิน
สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริงโดยมีการเก็บข้อมูล  จาก 3 
ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and   
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มี 
โอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ 
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการ
รับรู้ และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เผยแพร่ไว้ ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคน
กลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ตัว 
ชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน  
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จ าเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการ 

ประเมิน ITA เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วย  

ส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการด าเนินการประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่ 
ในการก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมิน การก ากับติดตามการประเมินและการ 
ด าเนินการต่อผลการประเมินเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานก ากับติดตามการประเมิน ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในระดับส่วนกลางและใน  
ระดับพื้นท่ีจะมีบทบาทในการร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตามการประเมิน รวมไปถึงการประสานงานใน 
ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ในการประเมินแก่หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของตนเอง  

คณะที่ปรึกษาการประเมิน จะเป็นกลุ่มคณะที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่ 
เข้ารับการประเมินอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการด าเนินการประเมินและในด้านเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึงท า
หน้าที่ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและให้คะแนนตามแบบส ารวจที่ก าหนด  

หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน ดังนี้  
1) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา (หน่วยงานธุรการ)   จ านวน 3 หน่วยงาน  
2) องค์กรศาล (หน่วยงานธุรการ)     จ านวน 3 หน่วยงาน  
3) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หน่วยงานธุรการ)   จ านวน 5 หน่วยงาน  
4) องค์กรอัยการ (หน่วยงานธุรการ)    จ านวน 1 หน่วยงาน  
5) ส่วนราชการระดับกรม     จ านวน 146 หน่วยงาน   
6) องค์การมหาชน      จ านวน 55 หน่วยงาน  
7) รัฐวิสาหกิจ       จ านวน 51 หน่วยงาน  
8) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ     จ านวน 20 หน่วยงาน  
9) กองทุน       จ านวน 7 หน่วยงาน  
10) สถาบันอุดมศึกษา      จ านวน 83 หน่วยงาน   
11) จังหวัด       จ านวน 76 หน่วยงาน 
12) องค์การบริหารส่วนจังหวัด     จ านวน 76 หน่วยงาน 
13) เทศบาลนคร      จ านวน 30 หน่วยงาน 
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14) เทศบาลเมือง              จ านวน 195   หน่วยงาน  
15) เทศบาลต าบล             จ านวน 2,247 หน่วยงาน  
16) องค์การบริหารส่วนต าบล            จ านวน 5,300 หน่วยงาน  
17) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ          จ านวน 2 หน่วยงาน 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 7,850 หน่วยงาน)  

กรอบแนวทางการประเมิน  
ประชาชน กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ/ หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน แต่จะต้องมี จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อย (น้อย
กว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมลูจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง  

 
การรวบรวมข้อมูล  
1) หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ลงในระบบ ITAS เพ่ือให้ระบบ 

สามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน  
2) หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT แก่ผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียภายใน ทั้งนี้ หน่วยงานควรค านึงถึงการเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบให้ทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการกระจาย 
ตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ  

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS ทั้งนี้ 
หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช.ก าหนด  

 
                                2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน 
ของรัฐ อ่ืน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การก าหนดขนาด
กลุ่ม ตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 
ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง  

การรวบรวมข้อมูล  
1) หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบ  

ITAS เพ่ือให้ระบบสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน จากนั้นหน่วยงานกรอกรายชื่อผู้มีส่วนได้ 
 
 
 

/ส่วนเสีย... 



-5- 
ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบ ITAS ทั้งนี้ หน่วยงานควรค านึงถึงข้อมูลผู้มีส่วน  
ได้ส่วนเสียภายนอกที่สอดคล้องและครอบคลุม ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน  

2) ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจ EIT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอกตามฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยผู้รับจ้างประเมินอาจมีการขอข้อมูลเพ่ิมเติม  
หรือขออนุญาตเก็บข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินหรือเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ทัง้นี้ ผู้รับจ้างประเมินจะมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี คุณภาพและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีทางวิชาการและทางสถิติ รวมทั้ง  
มีข้อมูลการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  

3) หน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT เพ่ือเปิดโอกาส  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทางหนึ่ง  

3. หน่วยงาน  
    หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินการรวบรวมข้อมูล 
1) หน่วยงานตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS  
2) ผู้รับจ้างประเมินจะตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล บน 

เว็บไซต์ของหน่วยงานจากค าตอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด จากนั้นท าการให้คะแนนและให้ความเห็นตามแบบส ารวจ OIT และบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ทั้งนี้ กรณี
ที่ค าตอบของหน่วยงานไม่ชัดเจนจนไม่สามารถให้คะแนนได้ หรือกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับจ้างประเมินอาจมี  การ
ประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินประกอบการพิจารณา  

เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล  
เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนน 

ควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 – 67.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
 
 

หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานด าเนินการไดไ้ม่ครบถ้วนตามขั้นตอนหรอืตามระยะเวลาที่ก าหนด ผลการประเมินของหน่วยงานจะ 
แสดงสญัลักษณ์ “ * ” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลการประเมินจากข้อมูลที่หน่วยงานด าเนินการไดไ้ม่ครบถ้วนตามขั้นตอนท่ี 
ก าหนด 
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แผนภาพแสดงประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 

                   IIT                               EIT                               OIT 
 
 
 

             บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ 
             ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวย/ 

            หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน 

            ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

           ที ่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็น 

              ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวน 
 

หน่วยงานเผยแพร่ช่องทางการ 

ตอบ และก ากับติดตามให ้

เป็นไปตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ 
หน่วยงานบุคคลของรัฐอื่นท่ีมา
รับ บริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจ ของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวม 

ข้อมูล และก ากับติดตามให้ม ี

คุณภาพเป็นไปตามที่ก าหนด 

หน่วยงานเผยแพร่ช่องทางการ 

หน่วยงาน 
(เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานตอบ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลต าบลหนอง
แวง  อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการประเมินจาก 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง รอง 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแวง รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแวง  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแวง ข้าราชการ และพนักงาน จ้าง ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบ
แบบประเมินฯ ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS รายละเอียด ดังนี้  

จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   103 คน  
จ านวนค่าข้ันต่ า     30 คน  
ตอบด้วยตนเอง     64 คน  

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ 
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่องานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองแวง ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS 
รายละเอียด ดังนี้  

จ านวนทั้งหมด   30 คน  
จ านวนค่าข้ันต่ า   30 คน  
ตอบด้วยตนเอง   32 คน  

3. เว็บไซต์ เทศบาลต าบลหนองแวง  www.nongwaengcity.go.th  

ผลการประเมิน  
ส านักงานป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.itas.nass.go.th โดยผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองแวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีรายละเอียดดังนี้  

1. ผลการประเมินโดยรวม  
     1.1 คะแนนเฉลี่ย  92.00 
     1.2 ระดับผลการประเมิน  A 

                                    1.3 อันดับที่  33  ของจังหวัดบุรีรัมย์ (จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน  
210 แห่ง) 

     1.4 อันดับที่  1  ของอ าเภอละหานทราย  (จ านวน อปท. 7 แห่ง) 
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สรุปผลการวิเคราะห์ผลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลหนองแวง (ITA)  ประจ าปี พ.ศ.2565 
 

จากเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี 2565 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของ เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  เท่ากับ 92 .00 คะแนน สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด เกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 96.14 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน    เท่ากับ 98.45 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน   เท่ากับ 93.60 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน    เท่ากับ 96.49 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน  เท่ากับ 95.51 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน   เท่ากับ 96.63 คะแนน 

ตาราง ด้าน IIT  คะแนนรวม  96.14  คะแนน  สามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน  ประจ าปี พ.ศ.2565 

ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
1  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 98.45  
1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน

หรือ ให้บริการผู้ที่มาติดต่อ เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่     ก าหนด และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด มากน้อยเพียงใด 

96.89     

2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือ ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับ
ผู้มาติดต่อ ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มาก น้อยเพียงใด 

96.39     

3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
พฤติกรรมใน การปฏิบัติงาน มุ่งผลส าเร็จ
ของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว และ พร้อมรับผิดชอบ หาก
เกิดความผิดพลาดเกิด จากตนเอง อย่างไร 

97.42     

4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก
รับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ที่
อาจค านวณ เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความ บันเทิง เป็นต้น จากผู้มา
ติดต่อ เพื่อแลกกับการ ปฏิบตัิงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม 

100.00     
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการวิเคราะห์ การ

ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา
มาตรฐาน 

5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจาก
บุคคล ทีใ่ห้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกต ิ 
ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือ ให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ      ค านวณ
เป็น เงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น หรือไม่ 

100.00     

6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ 
ค านวณเป็น เงินได ้เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ การอ านวย ความสะดวกเป็น
กรณีพิเศษ เป็นต้น  

100.00     

2. การใช้งบประมาณ 93.60  
7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย 
เพียงใด 

83.47    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ 
โดย ค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน 
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้มาก
น้อย เพียงใด 

96.91     

9. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อย เพียงใด 

96.36     

10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก 
จ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่า วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อย เพียงใด 

98.95     

11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/
การ จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอ้ือ
ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง มากน้อยเพียงใด 

93.50     

12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน ร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน มากน้อย เพียงใด 

92.40     
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการวิเคราะห์ การ

ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา
มาตรฐาน 

3. ด้านการใช้อ านาจ 96.49  
13. ท่านได้รับมอบหมายงานจาก

ผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

96.39     

14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตาม ระดับคุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง มากน้อย เพียงใด 

94.31     

15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

95.33     

16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระ 
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย
เพียงใด 

95.34     

17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าใน
สิ่งที่ไม่ ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อย เพียงใด 

99.48     

18. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
ท่าน มี ลักษณะถูกแทรกแซงจากผู้มี
อ านาจ มีการซื้อ ขายต าแหน่ง หรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

98.10     

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.51  
19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา 

ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือ น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

99.48     

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของ ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

93.27     

21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการ ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

93.27     
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการวิเคราะห์ การ

ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา
มาตรฐาน 

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาต อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อย เพียงใด 

97.41     

23. ท่าน รู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

94.30     

24. หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือ ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

95.36     

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.63  
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ 

ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต 
มากน้อย เพียงใด 

96.39     

26. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ 
ทบทวน นโยบายหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตใน หนว่ยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนงาน ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ หน่วยงาน 
หรือไม่ 

100.00     

27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับ การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

97.94     

28. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเผ้า
ระวัง การทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ 
ลงโทษทาง วินัยเมื่อมีการทุจริต ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

95.17     

29. หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการ
ตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอก หน่วยงานไปปรับปรุงการ  
ท างาน เพื่อป้องกัน การทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

95.88     

30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ใน
หน่วยงานของท่าน ทา่นสามารถร้องเรียน และส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตาม ผลการ
ร้องเรียนได้มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการ อย่าง
ตรงไปตรงมา และมั่นใจวา่จะปลอดภยั และไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง อยา่งไร 

94.42     
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จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ  
ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการเปิดเผยข้อมูล  
การบริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เอ้ือ  
ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ได ้

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผล 
คะแนน เท่ากับ 80.34 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน   เท่ากับ 85.62 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน   เท่ากับ 76.11 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน  เท่ากับ 79.30 คะแนน 

 
ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการวิเคราะห์ การ

ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา
มาตรฐาน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 85.62  
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด  เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

77.77    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

2. เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อย
เพียงใด 

80.38    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี  
การบปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน น้อย
เพียงใด 

93.78     

4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจ ค านวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การให้ ความบันเทิง 
เป็น 

100.00     

5. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน 
โดย ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวม เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

76.19    -ต่ า  
-ปรับปรุง 
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการวิเคราะห์ การ

ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา
มาตรฐาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.11  
6. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ มี ลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
และมีช่องทาง หลากหลาย มากน้อย
เพียงใด 

76.16    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

7. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงาน หรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

77.19    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

8. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัง   
ค าติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ    
ด าเนินงาน/การ ให้บริการ หรือไม 

81.25    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

9. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบ ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

83.44    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

10. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่ 

62.50    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 79.30  
11. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี

การ ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

78.28    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

12. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

79.34    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

13. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น หรือไม่ 

81.25    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

14. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วน ร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ ให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อย เพียงใด 

77.22    -ต่ า  
-ปรับปรุง 
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
15. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ 

ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมาก ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

80.41    -ต่ า  
-ปรับปรุง 

 
1.จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่ม 

เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร ให้มี
ช่องทางที่หลากหลายในการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  แลช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือค าติชม  เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 

2.จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าคะแนนน้อยรองลงมา 
ที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ให้มี กระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น า เทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ มีการเปิด โอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 

3.จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  มีค่าคะแนนมาก แต่ได้ล าดับ 
คะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ข้ันต่ าในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงาน ให้มีการด าเนินงาน โดย ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม เป็นหลัก เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 
 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า  
คะแนนเท่ากับ 97.64 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน   เท่ากับ 95.28 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 10การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน   เท่ากับ 100.00 คะแนน  
 

ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 95.28  
ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้าง 100     
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0    -ปรับปรุง 
O3 อ านาจหน้าที่ 100     
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน 100     
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100     
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100     
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A 100     
O9 Social  Network 100     
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100     
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน

ประจ าปี  รอบ  6  เดือน 
100     

O12 รายงานการด าเนินงานประจ าปี 100     
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100     
การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100     
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100     
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 
100     

O17 E-Service 0    -แก้ไข 
-ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100     
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
100     

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100     
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100     
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 
100     

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

100     

O24 รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

100     
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล 100     
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
100     

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

100     

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

100     

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
100     

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

100     

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติ
มิชอบ 

100     

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น 100     
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100     
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 100     
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100     
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 100     
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต 
100     

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

100     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100     
O40 รายงานก ากับติดตามการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจ าปี  รอบ  6  
เดือน 

100     

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

100     
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
100     

O43 การด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

100     

 
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คอื การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบน 

เว็บไซต์ของ หน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของ
การด าเนินงาน ที่ดีไว้ในปีต่อไป  
   อนึ่ง  เห็นควรแก้ไข/ปรับปรุง  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  1. ข้อ O2 ข้อมูล
ผู้บริหาร  ให้ครบองค์ประกอบ ต้องประกอบด้วย  ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด พร้อมกับแสดงข้อมูล 
อย่างน้อยประกอบด้วย  ซื่อ – สกุล  ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน และ 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.2 การบริหารงาน 1.  ข้อ O17  E-Service  ต้องแสดงช่องทางการ
ให้บริการหรือการท าธุรกรรมภาครัฐ (E-Service) ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  ซึ่งผู้
ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาหน่วยงาน  และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  โดยสามารถจัดท าในรูปแบบ Application/QR Code/Google From    

นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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