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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ  

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจําปี 2563” ที่กําหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการ ประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้ วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้น
ไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ แบบ
วัด IT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและ
ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ
บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและ เป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง
กําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) 
การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิด เผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ําเสมอ 3) การใช้อํานาจของผู้บริหารด้านการบริหาร งาน
บุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทําคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ 
การกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชน์ สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ 
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

แนวโน้ม 



และการติดตามตรวจสอบการทํางานของหน่วยงาน ได้โดยง่ายและสะดวก แบบวัด EIT เป็นการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่ เลือก
ปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบน เว็บไซต์
หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
เพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ และ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของ
หน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดง 
เจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผย
ข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป  
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมี
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความ 
พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการ ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกํากับติดตาม
การนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สําคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล 
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

 
 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

๑. การปฏิบัติหน้าที่               ๘๓.๙๖       คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง  
มีดังนี้ 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่จ าเป็นในทุกช่องทางในการ
บริการให้กับประชาชน รวมถึงพัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้สะดวกและ
ง่ายขึ้น 
- จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
- การเปิดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
- ระเบียบการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
- มาตรการการป้องกันและติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริต 

๒. การใช้อ านาจ                   ๘๒.๕๙       คะแนน 

๓. ประสิทธิภาพการสื่อสาร      ๘๒.๕๙       คะแนน 

๔. คุณภาพการด าเนินงาน        ๘๐.๙๒       คะแนน 

๕. การปรับปรุงการท างาน       ๗๗.๖๖       คะแนน 

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ๗๖.๑๒       คะแนน 

๗. การใช้งบประมาณ             ๗๕.๙๐       คะแนน 

๘. การแก้ไขปัญหาการทุจริต    ๗๒.๖๒       คะแนน 

๙. การเปิดเผยข้อมูล              ๖๓.๔๘       คะแนน 

๑๐. การป้องกันการทุจริต        ๒๕.๐๐       คะแนน   

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

1. คุณภาพการด าเนินงาน       80.92        คะแนน 
จากผลคะแนน EIT พบว่า ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
มีดังนี้ 
- ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการ 

2. ประสิทธิภาพในการสื่อสาร   82.59       คะแนน 

3. การปรับปรุงการท างาน       77.66       คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

1. การเปิดเผยข้อมูล              63.48       คะแนน 
จากผลคะแนน OIT พบว่า ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
มีดังนี้ 
- ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปและการให้บริการผ่านระบบ e-service 
- จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มี
การก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติ 

2. การป้องกันการทจริต          25.00       คะแนน 


