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คำนำ 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเอง และนำข้อมูล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวขี้วัด ได้แก่  1. การปฏิ บั ติ หน้ าที่  2. การใช้
งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพ
การดำเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงการทำงาน 9. การเปิดเผยข้อมูล และ 10. 
การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้  จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  
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1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ-
มหาชน) 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) โดยภาครวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.07 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่ง
ในในการดำเนินงานระดับ A 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100  รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.78 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการ
ทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.19 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.98 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.70 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 85.00 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.91 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.75 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
70.43 และตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.02 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำแนกตามดัชนีของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น
ถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 6 ตัวช้ีวัด คือ  
  (1) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 
ประเด็น คือ 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ 



2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การ
ทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  

 (2) ตัวชี้วัดที่การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.78  
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย 

ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2. การบริหาร ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ 3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  และ 5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  (3) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.19  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว 
ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย  
  (4) ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.98 

 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการ
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้
คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมี
ช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 
  (5) ตัวชี้วัดที่ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.70 
   เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของ



หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงาน
ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (6) ตัวชี้วัดที่การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.00 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการตามข้ันตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ ดี หน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
 
  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ  
  (1) ตัวชี้วัดที่การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.91  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของ 
ผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า 
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ  หน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากข้ึนในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน การมอบหมายงาน 
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่าง
จากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่า การประเมินยังขาดความเป็นธรรม 
  (2) ตัวชี้วัดที่การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.75 
   เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่า หน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้ง
หน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
 



 
  (3) ตัวชี้วัดที่การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.43  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานจะควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึง
หน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  (4) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.02           
   เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง 
ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโ อกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)   
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.42 อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและ
แสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่างมี
ประสิทธิผล โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 85.00 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 68.02 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 77.91 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 70.43 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 70.75 

   
4.2 ผลการประเมินตามแบบตรวจสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

(External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.96 อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของ



พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์  อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับ
หน่วยงาน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.98 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.70 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 95.19 

 
  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 98.89 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศ
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้ภาพรวมแล้ว
หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้  โดยมี
ระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

 
หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 90.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการ
ตามตวัชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-
15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาในจุด
ที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถ
ยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการ
เปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน ได้แก่ 
 
 

****************************************** 


