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ท่ี  สร  ๗๒๙๐๑/-         วันท่ี    ๗    มกราคม  ๒๕๖๔     
เรื่อง    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 

                ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน
ป.ป.ช.) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า "การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" 
โดยได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จึงขอรายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรง่ใสใน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี  พ.ศ. ๒๕๖๓   มาเพื่อให้ท่านทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ    
หน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบมาด้วยน้ี 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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รายงานการวิเคราะห์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 (Integrity andTransparency Assessment : ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

 
 

ส านักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตาอ็อง  

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทน ำ 
                         กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
andTransparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำน
ภำครัฐกลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเองและน ำข้อมูลผลกำร
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำง
เหมำะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะทั้งในระดับชำติและ
ระดับสำกลงำนนิติกำร ส ำนักงำนปลัด หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินในครั้งนี้ จะช่วย
ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและควำมโปรง่ใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

        ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า "การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔)ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมได้คะแนน ร้อยละ ๕๗.๕๕ คะแนน ระดับผลการประเมิน อยู่
ในระดับ D  

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด มีดังนี้ 



                 ๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

         จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๔.๓๕) องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
มีจ านวน ๑๐ ตัวช้ีวัด ดั่งนี้ 
                ๑. ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๔.๓๕ เป็นคะแนนจาก
ตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
อื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง 

๒. ตัวชี้วัดท่ี๖ คุณภาพการด าเนินงานโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๓.๗๘ เป็นคะแนน 
จากตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

๓ ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๑.๘๘  เป็น 
คะแนนจากตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่างๆต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการให้บริการ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

๔.ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘๙.๓๒  
เป็นคะแนนจากตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรงุพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงการน้ าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเรว็มากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการหรอื
ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

๕.ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อ านาจ   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๕.๙๒  เป็นคะแนนจาก 
ตัวช้ีวัดที่มี วัตถุประสงค์ จาการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการใช้
อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
  ๖.ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘๕.๙๒ เป็น
คะแนนจากตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใหค้วามส าคัญของผูบ้รหิารสงูสดุในการต่อต้านการทจุรติ 
อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 



  ๗. ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘๕.๕๗ เป็น
คะแนนจากตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพรให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
  ๘.ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘๔.๘๙ เป็นคะแนน 
จากตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ 
ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงนิของบุคลากรภายใน
ในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

๙ ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๑๙.๒๕ เป็นคะแนน 
จากตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น  

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ 

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การ 

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๑๐ ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๐.๐๐ คะแนน 
จากตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ  

(๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน 
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจรติ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการใหค้วามส าคัญต่อผลการประเมินเพือ่
น าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๒ จุดอ่อนท่ีต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๙๐) องค์การบริหารส่วน 
ต าบลตาอ็อง   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 
 
 
 



 
               ๔. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลและประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
               จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ 
คะแนนข้ึนไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบวัด คือ  

๑.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
๒.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
๓.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT )  จ านวนทั้งสิ้น  ๑๐  ตัวช้ีวัด มีแบบวัดที่มี 

คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด IIT และ EIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และ
คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์
เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมิน
ที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  
                      แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ  ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปราม
การทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ ๑) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรอื
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผา่นระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหนง่
ที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง ๒) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ 
ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีสื่งที่ควรเป็นประเด็น
ในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินท่ีต้องพัฒนา 
(ประเด็นท่ีมีคะแนน ต่ ากว่า ร้อยละ 90 ) 

วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล          
ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน             
ตัวช้ีวัดที่ 9.2 การบรหิารงานการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดที่ 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี  
ตัวช้ีวัดที่ 9.4 การบรหิารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล                          
ตัวช้ีวัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

1.การน าเสนอข้อมูล การส่ง URL ไม่ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่ามีการเช่ือมโยงข้อมูล
อย่างไร 
2 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การน าเสนอผ่านระบบ URL 
3 เว็ปไซต์หน่วยงานยังไม่ได้รับการพัฒนา 

ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับหลักสูตรการน าเสนอ
ข้อมูลการส่ ง  URL และการ
สร้ าง เ ว็ปไซต์  เพื่ อปรับปรุง
ข้อมูลและพัฒนาระบบน าเสนอ
ได้อย่างถูกต้อง ขอความร่วมมือ
บุคลากรในการเตรียมข้อมูล 
เพื่อน าเสนอ 

 



 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินท่ีต้องพัฒนา 

(ประเด็นท่ีมีคะแนน ต่ ากว่า ร้อยละ 90 ) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวช้ีวัดที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกัน
การทจุริตเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
ตัวช้ีวัดย่อย  

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

1.การน าเสนอข้อมูล การส่ง URL ไม่ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่ามีการเช่ือมโยงข้อมูล
อย่างไร 
2 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การน าเสนอผ่านระบบ URL 
3 เว็ปไซต์หน่วยงานยังไม่ได้รับการพัฒนา 

ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับหลักสูตรการน าเสนอ
ข้อมูลการส่ ง  URL และการ
สร้ าง เ ว็ปไซต์  เพื่ อปรับปรุง
ข้อมูลและพัฒนาระบบน าเสนอ
ได้อย่างถูกต้อง ขอความร่วมมือ
บุคลากรในการเตรียมข้อมูล 
เพื่อน าเสนอ 

 


