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ค าน า 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเอง และน าข้อมูล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวขี้วัด ได้แก่  1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้
งบประมาณ 3. การใช้อ านาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพ
การด าเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 9. การเปิดเผยข้อมูล และ 
10. การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  
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1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ -
มหาชน) 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) โดยภาครวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.54 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่ง
ในในการด าเนินงานระดับ A 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต และตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  รองลงมาคือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 96.05 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.65 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการ
ท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.98 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.15 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.37 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 74.48 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.86 ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.29  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามดัชนีของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น
ถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 6 ตัวช้ีวัด คือ  
  (1) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตและตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้  

ตัวชี้วัด (1) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ 
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ 



การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  และ 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  

ตัวชี้วัด (2) ตัวชี้วัดที่การเปิดเผยข้อมูล เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น 
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ 1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2. การ
บริหาร ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  4. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ 5. การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมลูในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  (2) ตัวชี้วัดที่ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.05 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่ องต่าง ๆ          
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้าง
การรับรู้เกี่ยวการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.65 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการ
เรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
  (4) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.98 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ



เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย  
  (5) ตัวชี้วัดที่การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.15 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้
ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
 
  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ  
  (1) ตัวชี้วัดที่การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.37 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความ
เชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควร เป็นประเด็นใน
การพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ  หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน การมอบหมายงาน การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความ
คิดเห็นว่า การประเมินยังขาดความเป็นธรรม 
  (2) ตัวชี้วัดที่การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.48 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้
ว่า หน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้งหน่วยงานควรมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
 



  (3) ตัวชี้วัดที่การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.86 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้ อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานจะควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  (4) ตัวชี้วัดที่  2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.75           
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)   
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.23 อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและ
แสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิผล โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 85.15 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 71.29 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 78.37 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 71.86 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 74.48 

   
4.2 ผลการประเมินตามแบบตรวจส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

(External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.56 อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์ สิน และ



ผลประโยชน์  อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงาน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.65 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.05 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 94.98 

 
  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้ภาพรวมแล้ว
หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ 
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