
 
 

 
 

 

                 
 
 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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คำนำ 
 
  

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 

 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ 
(๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน      
(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล (๑๐) การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนน
ครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
     
 องค์การสะพานปลา หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกล
ในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
                                                                                                ฝ่ายบรหิารและพัฒนาองค์กร 

 



 
 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชีว้ัด ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ ๓๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน 

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ 

 (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ ๔๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

  ๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
๙๕.๐๐ - ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ B 
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ C 
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ E 

๐ - ๔๙.๙๙ F 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการประเมินภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  ๘๒.๗๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณ ๗๒.๑๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๗๖.๖๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗๓.๙๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาทุจริต ๗๕.๐๗ 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  

 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๘๓.๒๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๗๓.๐๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ๗๖.๓๗ 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๕๗.๔๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๓๗.๕๐ 

คะแนนเฉลี่ย ๖๕.๐๗ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

………………………………. 

๑. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา  
 ตามที่มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การสะพานปลา ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๕.๐๗ คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน ระดับ C โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คะแนนสูงสุดตามตัวช้ีวัด 

อันดับ รายละเอียดตัวชี้วัด ผลคะแนน 
๑ ตัวชี้วัดที่  ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (EIT)  ๘๓.๒๐ 
๒ ตัวชี้วัดที่  ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) ๘๒.๗๗ 
๓ ตัวชี้วัดที่  ๓ การใช้อำนาจ (IIT) ๗๖.๖๒ 
๔ ตัวชี้วัดที่  ๘ การปรับปรุงการทำงาน (EIT) ๗๖.๓๗ 
๕ ตัวชี้วัดที่  ๕ การแก้ไขปัญหาทุจริต (IIT) ๗๕.๐๗ 
๖ ตัวชี้วัดที่  ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (IIT) ๗๓.๙๐ 
๗ ตัวชี้วัดที่  ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) ๗๓.๐๐ 
๘ ตัวชี้วัดที่  ๒ การใช้จ่ายงบประมาณ (IIT) ๗๒.๑๒ 
๙ ตัวชี้วัดที่  ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๕๗.๔๒ 

๑๐ ตัวชี้วัดที่  ๑๐ การป้องกันการทุจริต (OIT) ๓๗.๕๐ 
 
 จากข้อมูลผลคะแนนรายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย เป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐ ในขณะที่ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
และตัวชีวั้ดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ เป็นตัวชี้วัดที่มีผลคะแนน
ต่ำ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๒ และคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานยังคงต้องมีการพฒันา
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
หน่วยงาน  
 
 
 
 

 
 
 

๔ 



 
 

รายละเอียดผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ IIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ขององค์การสะพานปลา 

ที ่ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
I๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ        

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
๑๐๐ ๖๒.๕๖ 

I๒ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ 
ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๐.๙๐ 

I๓ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

๑๐๐ ๗๔.๗๕ 

I๔ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มา
ติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือให้บริการ
หรือไม่ 

๑๐๐ ๙๖.๙๑ 

I๕ นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ       
โดยปกตติามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือให้กัน       
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี 
การรับสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ 

๑๐๐ ๙๖.๒๑ 

I๖ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

๑๐๐ ๙๕.๒๙ 

I๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๕๒.๐๕ 

I๘ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๑.๙๔ 

I๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุม่หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๘๓.๒๙ 

I๑๐ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่า
ทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด  

๑๐๐ ๘๙.๕๗ 

I๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๘๓.๕๐ 

I๑๒ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๕๒.๓๗ 

I๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

๑๐๐ ๖๖.๑๒ 



 
 
ที ่ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะะแนนที่ได้ 

I๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานมากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๖๑.๘๔ 
 

 I๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา         
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๖๓.๔๙ 

I๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา      
มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๙๐.๑๕ 

I๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือ  
มีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๙๓.๗๐ 

I๑๘ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๘๔.๔๓ 

I๑๙ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ               
ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๙๕.๓๓ 

I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๕๑.๕๔ 

I๒๑ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากร  
ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๐.๑๐ 

I๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้  
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

๑๐๐ ๘๙.๔๙ 

I๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน  
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๖๖.๐๘ 

I๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน  
ของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๐.๘๓ 

I๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๗.๗๓ 

I๒๖ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้หรือไม่ ๑๐๐ ๙๕.๗๓ 
I๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด ๑๐๐ ๖๗.๕๔ 
I๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตใน

หน่วยงานมากน้อยเพียงใด 
๑๐๐ ๗๕.๑๒ 

I๒๙ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๑.๑๑ 



 
 
ที ่ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะะแนนที่ได้ 

I๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ 

๑๐๐ ๖๓.๑๗ 

 
รายละเอียดผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ EIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ขององค์การสะพานปลา 

ที ่ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
E๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน      

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
๑๐๐ ๗๖.๘๓ 

E๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านมาติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน  
กับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๘๐.๘๓ 

E๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านมาติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ 
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อย
เพียงใด 

๑๐๐ ๘๑.๙๒ 

E๔ ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานการอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่ 

๑๐๐ ๙๘.๖๒ 

E๕ หน่วยงานท่านที่ติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ 
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๗.๗๙ 

E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๑.๕๕ 

E๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๒.๓๖ 

E๘ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

๑๐๐ ๗๓.๑๑ 

E๙ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย  
เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๘๐.๗๖ 

E๑๐ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

๑๐๐ ๖๗.๒๓ 

E๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๓.๔๘ 

E๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/ 
การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 

๑๐๐ ๗๕.๗๑ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะะแนนที่ได้ 
E๑๓ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/  

การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
 

๑๐๐ ๘๒.๕๐ 

E๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/  
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๒.๘๔ 

E๑๕ หน่วยงานที่ท่านมาติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ  
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐ ๗๗.๓๐ 

  ๑๐๐ ๗๗.๕๒ 

๘ 



 
 

รายละเอียดผลการประเมินแบบ OIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ขององค์การสะพานปลา 

ที ่ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ข้อมูลพื้นฐาน 
O๑ โครงสร้างหน่วยงาน ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร ๑๐๐ ๐ 
O๓ อำนาจหน้าที่ ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๕ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐ ๑๐๐ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ ๑๐๐ ๑๐๐ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O๘ Q&A ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๙ Social Network ๑๐๐ ๑๐๐ 

แผนการดำเนนิงาน 
O๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๑๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๑๐๐ ๑๐๐ 
การปฏิบัติงาน 
O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๑๐๐ ๑๐๐ 
การให้บริการ 
O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๑๐๐ ๐ 
O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ๑๐๐ ๐ 
O๑๗ E-Service ๑๐๐ ๐ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๑๐๐ ๑๐๐ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๑๐๐ ๐ 

 



 
 

 

ที ่ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๑๐๐ ๑๐๐ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ ๐ 
O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๒๘ รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๑๐๐ ๐ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๑๐๐ ๐ 
O๓๐ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๑๐๐ ๐ 
O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๑๐๐ ๐ 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O๓๒ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๑๐๐ ๐ 
O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ๑๐๐ ๐ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๑๐๐ ๑๐๐ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๑๐๐ ๐ 
O๓๗ การดำเนินการเพ่ือการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๐๐ ๐ 
O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๑๐๐ ๑๐๐ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน ๑๐๐ ๑๐๐ 
O๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

 
๑๐๐ ๑๐๐ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๑๐๐ ๐ 
O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 
๑๐๐ ๐ 

 
 

๑๐๐ ๔๗.๔๖ 



 
 
๓. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจำปี ๒๕๖๓” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การสะพานปลาจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ในส่วนของแบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑) การปฏิบัติหน้าที ่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับขั ้นตอน ระยะเวลาและผู ้รับผิดชอบ         
ในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ  ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู ้ให้ข้อมูล รวมทั้ งกำหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
 ๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ  
 ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน ( job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
 ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม 
มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

   ๒. ในส่วนของแบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  
 ๑) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริ การงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
 ๒) ประสิทธิภาพการสื ่อสาร จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
 ๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป



 
 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ได้โดยสะดวก 
 ๓. ในส่วนของแบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน สู่
สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์  ในการป้อง
ปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้  

 ๑) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  
 ๒) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
๔. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
 เนื่องจากหน่วยงานได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
๓๗.๕๐ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๔๒ ซึ่งเป็นข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องเผยแพร่
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้  

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการตรวจสอบ 
๙. การเปดิเผยข้อมูล ๑. ข้อมูลผู้บริหาร 

๒. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
๓. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
๔. E-Service 
๕. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๗. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
๘. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๙. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๑๐. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
๑๑. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
๑๒. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

๑๐. การป้องกันการทุจริต ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
๒. การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
๔. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส          
ภายในหน่วยงาน 

    

 ผลการประเมินข้างต้นชี ้ให้เห็นว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบัน           
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเปิดเผยการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลในประเด็นข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดการทำมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม  

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ของ อสป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การสะพานปลา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
๑. ประชุมวางแผนหน่วยงานที่

รับผิดชอบเพื่อยกระดับการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

๑. สรุปผลคะแนน ITA ประจำปี ๒๕๖๓ 
๒. จัดทำแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๔ 

 

ฝบร.-สบค. รายงานสรุปผลคะแนน ITA 
 

๒. ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ได้รับ
ผลการประเมิน ITA  ผลคะแนน
การประเมิน ระดับ AA อาทิ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

๑. เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

ฝบร.-สบค. 
 

อ ส ป . ไ ด ้ น ำ ข้ อ ส ั ง เ ก ต แ ล ะ
ข ้ อ เ สนอแนะมาปร ั บปร ุ ง ก า ร
ดำเนินงานเพื่อยกระดับผลคะแนน  
ปี ๒๕๖๔ 

๓. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันกับสาธารณชน และ
พนักงาน ให้เป็นปัจจุบันผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  

๑. เปิดเผยข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้สาธารณชนและพนักงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รับทราบ และตรวจสอบได้ 

ฝบร.-สทส. กำหนดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

๔. ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๑. รณรงค์ให้ความรู้ถึงความสำคัญ เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 

ฝบร.-สบค. รายงานผลความก้าวหน้าการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 


