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ความเปน็มา 

 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การประเมิน  ITA ได้ เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ต่อมาในปี พ.ศ. 2561                  
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ การประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนท าให้หน่วยงานภาครัฐ
หันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคมรวมไปถึงกระตุ้นให้
หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย จากความส าคัญของการ
ประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน ภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ   
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน   
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
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เครื่องมือในการประเมิน  
  เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัด
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูลและระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
การบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ
ตัวชี้วัดการป้องกันการ ทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมินจะด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้  
 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ 

ITAS ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่น าเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแล
ระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS)  

 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบส ารวจ IIT 
ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรค า นึงถึง
ช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วน
งานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้า  มาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง 
URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง  

 
 
 



  
รายงานผลการประเมิน ITA 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง 3 

 

 
  ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติสามารถสอบถามและขอรับค าแนะน าจากคณะที่

ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบทาน  หรือสุ่ม
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบ IIT ได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของหน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการมากที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้  
 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม และตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะน า (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ
ข้อมูล)  

 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ด าเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้  
(1) ให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ด้วย
ตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง  

(2) คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส าคัญของหน่วยงาน เพ่ือให้
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นจะก าหนดแนวทาง และด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามที่หน่วยงานจัดส่ง
ข้อมูลในระบบ ITAS หรืออาจขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงานหรือ
แหล่งข้อมูลตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน าแนวทางการปฏิบัติ  

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ของหน่วยงานได้ โดยการค้นหา
ช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง  

    ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับค าแนะน า
จากคณะที่ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบทานหรือ
สุ่มตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของหน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการมากที่สุด 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ด าเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบค าถามมี/ไม่มี 
พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ (ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จากนั้น  คณะที่ปรึกษาการประเมินจะ
ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ URL ของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนน
โดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในแต่ละประเด็นการประเมินหากหน่วยงานมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับค าแนะน าจากคณะที่ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการ
ให้ถูกต้อง 
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หลกัเกณฑก์ารประเมินผล  
  ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดบัผลการประเมนิ ชว่งคะแนน 

ระดับ AA 95 - 100 

ระดับ A 85 - 94.99 

ระดับ B 75 - 84.99 

ระดับ C 65 - 74.99 

ระดับ D 55 - 64.99 

ระดับ E 50 - 54.99 

ระดับ F 0 - 49.99 
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ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ  

(Integrityand TransparencyAssessment : ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
  ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง ในภาพรวมได้คะแนน  42.91 คะแนน อยู่ในระดับ F              
(ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้) โดยหน่วยงานของภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป พิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 

อันดบั ตวัชีว้ดั คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 79.76 

2 คุณภาพการด าเนินงาน 75.05 

3 การใช้อ านาจ 72.74 

4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.40 

5 การปรับปรุงการท างาน 71.79 

6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 67.34 

7 การใช้งบประมาณ 66.54 

8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 63.37 

9 การเปิดเผยข้อมูล 0.00 

10 การป้องกันการทุจริต 0.00 

คะแนนสงูสดุ  79.76  คะแนน 

คะแนนต่ าสุด   0.00  คะแนน 
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ขอ้เสนอแนะ/ประเดน็ทีต่อ้งปรับปรุง 

      จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 
2564” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 
พบว่า ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดรัง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เท่ากับ 42.91 คะแนน ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ 
85 คะแนน อยู่ในระดับ F โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้  

  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 69.95 
คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   มีผลคะแนน เท่ากับ 79.76 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   มีผลคะแนน เท่ากับ 66.54 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ   มีผลคะแนน เท่ากับ 72.74 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีผลคะแนน เท่ากับ 67.34 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีผลคะแนน เท่ากับ 63.37 คะแนน 

  จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ผู้บริหารให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต จัดท าแผนงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ร้องว่ามีความปลอดภัย และติดตามตรวจสอบสถานะค าร้องได้  

  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 
73.08 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  มีผลคะแนน เท่ากับ 75.05 คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร    มีผลคะแนน เท่ากับ 72.40 คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  มีผลคะแนน เท่ากับ 71.79 คะแนน 
  จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่
สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 

  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 
0.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   มีผลคะแนน เท่ากับ 0.00 คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  มีผลคะแนน เท่ากับ 0.00 คะแนน 
  ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่ง
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควรท าการศึกษารายละเอียดของแนว
ทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตาม
หน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 


	คะแนนสูงสุด  79.76  คะแนน
	คะแนนต่ำสุด   0.00  คะแนน
	ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

