
 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในภาครัฐ Integrity (and Transparency Assessment-ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

       มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
  



ค าน า 
 

     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity                       
(and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ                
คือ ผลการประเมิน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อบกพร่องของ
หน่วยงาน ประเด็นที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพ่ือน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
 
       ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชติ (ส านักงานป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ 
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มี
การด าเนินงาน อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity ( and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ    ว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยภาพรวมได้
คะแนน เท่ากับร้อยละ 90.19 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในระดับ A 
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่าตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตและตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100 รองลงมาคือตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ร้อยละ 95.91 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจร้อยละ 95.11 ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการร้อยละ 94.39 การแก้ไขปัญหาการทุจริตร้อยละ 93.83 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณร้อย
ละ 89.11 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงานร้อยละ 76.44 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารร้อยละ 73.19 และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างานร้อยละ 71.25 
 สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 100 คือตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลและ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด 3 ตัวชี้วัด คือ (1) ด้านคุณภาพ
การด าเนินงาน (2) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (3) ด้านการปรับปรุงการท างาน ซึ่งได้ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity And Transparency 
Assessment: IIT)  
  โดยมหาวิทยาลัยได้ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ได้คะแนนรวมร้อยละ 
93.67 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดดังนี้ 
 (1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่   
  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ 95.91 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
 (2) ด้านการใช้งบประมาณ 
  โดยรวมได้คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 89.11 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในในเรื่องต่างๆเช่น ถ้าท างานล่วงเวลาค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ



การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ด้วย 
  (3) ด้านการใช้อ านาจ 
   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 95.11 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติเห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา  เกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน อย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยจะยังคงต้องมีการก าหนดมาตรการในการใช้อ านาจไว้อย่างชัดเจน 
เพ่ือให้เกิดเป็นธรรมในการบริหาร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร และองค์กรต่อไป 
  (4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 94.39เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในในการน าทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองน าไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรม  ในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการทางการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกนอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมี  การจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ
หน่วยงานด้วย 
  (5) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 93.83 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึง การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงานรวมถึงการน าผลการตรวจสอบของ  ฝ่าย
ตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน  เพ่ือป้องกันการทุจริต อย่างไรก็ดี 
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในทุกรูปแบบและก าหนดมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตรอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการและผู้รับบริการ 
 
 



 
 
 

 
 



ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อม่ันใน
การด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้าง
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้อง
น้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่ง
ท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยง  ในการทุจริต 
รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ   
 
 
ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity And Transparency 
Assessment: EIT)  
   
 โดยมหาวิทยาลัยได้ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ได้คะแนนรวมร้อยละ 73.62
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดดังนี้ 
  (1) ด้านคุณภาพการด าเนินงาน  
   โดยรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 76.44 เป็นคะแนน  จากการประเมินการรับรู้ของ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ 
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการให้บริการ
ของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล         
ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆเพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
และส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  (2) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    โดยรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 73.19 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับ การสื่อสารในเรื่องผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 



หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงใน
กรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) การปรับปรุงระบบการท างาน 
  โดยรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 71.25 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ   
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของตอนหน้าที่ และกระบวนการการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึง
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเห็นได้ว่าหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้า มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว    
ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 

 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
  ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการยังคงมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก       
ในส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร แม้หน่วยงานจะมีการวางระบบการสื่อสาร แต่ข่าวสารอาจยังไม่เป็นปัจจุบัน
มากนัก นอกจากนี้ แม้จะมีความพยายามปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการให้บริการ        
ที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร  ซึ่งสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนน    
ในระดับพอใช้ โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ 1) การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 2) ควรมีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  3) พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน           
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน      
การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
 
ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity And Transparency 
Assessment: OIT)  
   
 โดยมหาวิทยาลัยได้ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ได้คะแนนรวมร้อยละ 100 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดดังนี ้
  (1) ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ         
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล            
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
  (2) ด้านการป้องกันการทุจริต  
  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบใน 2ประเด็นคือ (1) การ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การตัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
  หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)  โดยมีการวางระบบที่มีความเป็น
เลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล       
ในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้ อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้าน
ความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ 
 
 


