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ความโปร่ง ใสเป็น องค์ป ระกอบสาคัญประการหนึ่ งของการจั ด การปกครองที่ ดี และเว็ บไซต์เป็ น
ช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐ สามารถเสริมสร้างความโปร่งใสได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจเนื้อหา
และประเมินระดับความโปร่งใสของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นวิธีการวิจัยหลัก โดยได้ทาการวิเคราะห์และประเมินเนื้อหาของเว็บไซต์ อบจ. ทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ และใช้
แบบประเมินเนื้อหาเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นตามกฎหมายและข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้จัดอันดับความโปร่งใสของเว็บไซต์ อบจ. ตามคะแนนรวมที่
ได้จากแบบประเมิน
ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ อบจ. ส่วนใหญ่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลสารสนเทศที่ไม่มีการ
เปิดเผยหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดคือข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ คิดเป็นร้อยละ 74.3 ของเว็บไซต์
ทั้งหมด ส่วนข้อมูลสารสนเทศที่มีการเปิดเผย ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันมากที่สุดคือข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างการบริหารงาน คิดเป็นร้อยละ 65.6 ผลการจัดอันดับความโปร่งใสของเว็บไซต์พบว่า เว็บไซต์ของ
อบจ.กระบี่ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยได้คะแนนร้อยละ 94.7 สาหรับ
แนวทางในการเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ผู้บริหารและบุคลากร อบจ. ควรให้ความสาคัญแก่การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่ วยงานให้ประชาชนได้ทราบ และ อบจ.ควร
จัดทาแนวทางหรือมาตรฐานร่วมในการจัดการเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกมาก
ขึ้น
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Abstract

Transparency is an essential part of good governance and websites serve as a means
for enhancing transparency. This article aimed at exploring the contents and transparency
levels of the official websites of provincial administration organizations (PAOs) nationwide.
The authors employed content analysis as a primary research method, analyzing and assessing
the contents of 76 PAO websites. The authors developed an assessment checklist based on
laws and regulations related to public agencies’ information disclosure and transparency.
The authors also ranked the PAOs based on their aggregated website transparency scores.
Findings indicate that the majority of PAO websites do not disclose information as
stipulated in the criteria for and indicators of public agencies’ transparency. The most
undisclosed and incomplete information on the websites is that of procurement: 74.3% of all
websites do not meet the criteria. The most disclosed and complete information is that of
organizational structures: 65.6% of all websites provide the said information. The website of
Krabi Provincial Administration Organization ranks first in complete and up-to-date information
disclosure, with a 94.7% score. To enhance transparency, the PAO executives and staff
members must place value on disclosing complete and up-to-date information on their
websites. The PAOs should also collectively set website standards that promote transparency
and user-friendliness.
Keywords: transparency, website, provincial administration organization
บทนา

ความโปร่ ง ใส (transparency) เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการจั ด การปกครองที่ ดี (good
governance) ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศให้ความสาคัญ จนมีสถานะราวกับเป็น
หลักการทางศาสนา (Hood, 2006) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่สามารถยกระดับความ
เชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใสของระบบราชการไทยได้ สาเหตุประการหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการ
ในทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐยังไม่เปิดโอกาสอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนโครงการ ผลการดาเนินงานรวมถึงการตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการของภาคประชาชนยังอยู่ใน
ขอบเขตจากัดจึงได้มีการออก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หลักการสาคัญของ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร คือ การรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐ ได้แก่
สิทธิในการรับรู้ สิทธิในการตรวจดู สิทธิในการขอสาเนา สิทธิในการที่จะได้รับคาแนะนา สิทธิในการร้องเรียน
สิท ธิ ในการอุทธรณ์ สิ ทธิ ในการขอแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงข้อมู ลส่ ว นบุ คคล และสิ ทธิ ในการศึกษาค้นคว้ าข้อมู ล
ประวัติศาสตร์ (นคร เสรีรักษ์, 2554) มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กาหนดให้
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หน่วยงานของรัฐนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคาการสอบราคาและผลการพิจารณาการจัดซื้อ
จัด จ้ า งในรอบเดื อนเผยแพร่ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ของหน่ ว ยงานซึ่ ง ถือว่ า เป็ น มติ คณะรัฐ มนตรีที่ แสดงให้เห็น ถึง
แนวนโยบายการสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งของความโปร่ ง ใสในกระบวนการท างานของภาครั ฐ ดั ง นั้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) จึงได้นาแนวนโยบายดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติให้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ดังกล่าวบรรจุเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการทุกแห่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ (บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2554)
ในราวสองทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลดาเนินนโยบายกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น โครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น อปท.จึงกลายเป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ทาหน้ าที่
ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ในระยะที่ผ่านมาพบว่าประชาชนทั่วไปยังสับสนในบทบาทหน้าที่ของ
อปท. และในขณะเดียวกัน อปท. ก็ยังไม่สามารถนาเสนอข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการส่งเสริมให้
อปท. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ง่ายจึงเป็นความจาเป็น
อย่างยิ่ง ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยและควรประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลด้านงบประมาณ ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบัญญัติง บประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการและผลงาน
(โกวิทย์ พวงงาม, 2553) โดยทั่วไป อปท. มีช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่
ได้ รั บ ทราบ เช่ น การจั ด ท าเอกสาร วิ ท ยุ ท้ อ งถิ่ น ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด ให้ มี ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เป็นต้น ทว่าช่องทางเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว ซึ่งประชาชนไม่ส ามารถแสดงความคิดเห็น
ตอบกลับได้ อปท. จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นด้วย (บุญอยู่ ขอพร
ประเสริฐ, 2554)
งานวิจัยในระยะที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า แม้ว่า อปท. ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) และจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่ แต่ก็ประสบปัญหาหลายประการ
เช่น อุปกรณ์ล้าสมัย บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญ ขาดการนาเข้าและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทาให้ผลลัพธ์
ที่ได้จากระบบขาดความสมบูรณ์ และไม่ทันสมัย (Jareonsubphayanont & Narot, 2016) นอกจากนั้น
ประเทศไทยยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับ ความโปร่งใสของ อปท. ทั่วประเทศ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทาการศึกษาเว็บไซต์ของ อปท. ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนเพียงใด และข้อมูลสารสนเทศเหล่ านั้น
สามารถเข้าถึงได้จริงหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะตลอดแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ของ อปท. และ
เพื่อเสริมสร้างนความโปร่งใสของ อปท. ผู้วิจัยเลือกศึกษาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เนื่องจาก
อบจ. เป็น อปท. ระดับบนที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดและให้บริการสาธารณะที่แตกต่างจาก อปท. รูปแบบ
อื่น ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นพื้นฐานสาหรับการวิจัยเว็บไซต์ของ อปท. รูปแบบอื่นต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจเนื้อหาและประเมินระดั บความโปร่งใสของเว็บไซต์ของ อบจ.ทั้ง
76 แห่งทั่วประเทศ
ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายและลักษณะของความโปร่งใส
คาว่า ความโปร่ง ใสมีลั กษณะเดียวกับคาอื่น ๆ ในสาขาวิ ชาสัง คมศาสตร์ กล่าวคือเป็ นคาที่ มีผู้ให้
คานิยามแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับปริบท ดังที่ Margetts (2011) ตั้งข้อสังเกตว่า ความโปร่งใส หมายถึง
การเปิ ด กว้ า ง การสอดส่ อง การพร้อมรับ ผิ ด ความเรีย บง่ า ย ความเป็ น ธรรม หรื อการรับ รู้ข้ อมู ล เกี่ย วกั บ
กระบวนการทั้ง หลายในการจัด การปกครองที่ คาดการณ์ ได้ และมีกฎเกณฑ์ ชัด เจนฯลฯ การที่ มี ความหมาย
หลากหลายเช่นนั้น เพราะความโปร่งใสสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายมิติ Heald (2006) เสนอว่าความโปร่งใสอาจ
เกิดขึ้นได้ใน 4 มิติ ได้แก่ จากล่างขึ้นบน จากบนลงล่าง จากข้างในไปข้ างนอก และจากข้างนอกเข้าข้างใน
ความโปร่งใสจากล่างขึ้นบน (transparency upwards) หมายถึง การที่ผู้ปกครองหรือผู้บริหารระดับสูงสามารถ
สังเกตการดาเนินงาน พฤติกรรม และผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึง ความโปร่งใสจากบนลงล่าง
(transparency downwards) หมายถึง การที่ผู้ ใต้ บังคับบั ญชาสามารถสังเกตการดาเนิ นงาน พฤติกรรม
และผลงานของผู้ปกครองได้ ความโปร่งใสจากข้างในไปข้างนอก (transparency outwards) หมายถึง การที่
บุคลากรในองค์กรสามารถสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรได้ และความโปร่งใสจากข้างนอก
เข้าข้างใน (transparency inwards) หมายถึง การที่ผู้รับบริการหรือประชาชนสามารถตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้ น
ภายในองค์กรได้
ในบทความนี้ ความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศโดยองค์กรซึ่งทาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสามารถกากับติดตามและประเมินกระบวนการดาเนินงานและผลการดาเนินงานของผู้ที่อยู่ภายใน
องค์กรได้ (Grimmelikhuijsen & Welch, 2012) และหากกล่าวอย่างจาเพาะเจาะจง ความโปร่งใสของเว็บไซต์
(website transparency) หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และ
กิจกรรมขององค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก ฉะนั้น ในแง่นี้ ความโปร่งใส
ของเว็บไซต์จึงถือเป็นความโปร่งใสจากข้างนอกเข้าข้างใน เนื่องจากเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบจ. ได้อย่างกว้างขวางและสะดวกขึ้น
ความสาคัญของความโปร่งใส
ความโปร่งใสถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในสังคมจะป้องกันและรู้ถึงปัญหาต่างที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้อย่างสะดวก (อัมมาร สยามวาลา, 2547) ความโปร่งใสจึงมีความสาคัญต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบการทางาน
ขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ที่มีกฎระเบียบวิธีการที่ชัดเจน และสามารถร้องเรียนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารงาน หากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง ประชาชนย่อมใช้สิทธิของตนในทางที่ถูกต้องตาม
กฎหมายกาหนดไว้ในการขอตรวจสอบการทางานได้ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ ซึ่ง
นาไปสู่ความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ (ภาสประภา ตระกูลอินทร์, 2550)
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องค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ถือว่าความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ประการหนึ่งของการจัดการปกครองที่ดี การส่งเสริมความโปร่งใสตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความ
โปร่งใสทวีความสาคัญราวกับเป็นหลักปฏิบตั ิทางศาสนาเลยทีเดียว (Hood, 2006, p.3) สาหรับประเทศไทย การ
สร้างความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐนั้นถือเป็นประเด็นสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีมาตั้งแต่ปี 2542 (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2552)
ความโปร่งใสของเว็บไซต์รัฐบาลท้องถิ่น
ในต่างประเทศ มีผู้ให้ความสนใจศึกษาความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลท้องถิ่น
บนเว็บไซต์นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 งานวิจัยของ Ho (2001) และ Moon (2002) ถือเป็นงานบุกเบิกที่กระตุ้น
ให้ เ กิด การศึ กษาบทบาทของรั ฐ บาลอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ (e-government) และความโปร่ ง ใสทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
(internet-based transparency) ในการให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น ในประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
ในสหรัฐอเมริกา Harder and Jordan (2013) ได้พัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสแล้วนาไปวิเคราะห์เนื้อหาของ
เว็บไซต์เทศมณฑลในมลรัฐอาร์คันซอ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร และระดับ
การศึกษาของประชาชน เป็นปัจจัยสาคัญต่อระดับความโปร่งใสของเว็บไซต์ ในขณะที่อายุ เชื้อชาติ รายได้
ครัวเรือน ระดับความยากจนของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความโปร่งใสแต่อย่างใด
การวิจัยเรื่องปัจจัยกาหนดความโปร่งใสทางอินเทอร์เน็ตในระดับท้องถิ่นของเทศมณฑลในแถบมิด
เวสต์ ของ Lowatcharin & Menifield (2015) มุ่งศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประชากร
และเศรษฐกิจสังคม ต่อระดับความโปร่งใสของเว็บไซต์ของเทศมณฑล จานวน 816 แห่งในมลรัฐแถบมิดเวสต์
12 มลรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ความหนาแน่นของประชากร ร้อยละของชนกลุ่มน้อย ระดับการสาเร็จการศึกษา
และโครงสร้างการบริหารเทศมณฑล ส่งผลต่อความโปร่งใสทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบ
สาคัญประการหนึ่งในการศึกษานี้ก็คือพบว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความโปร่งใส
ของเว็บไซต์แต่อย่างใด (Lowatcharin & Menifield, 2015)
สาหรับประเทศไทย แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ใน อปท. อยู่จานวนมาก แต่งานวิจัยเหล่านั้นก็ไม่ได้มุ่งศึกษาความโปร่งใสแต่อย่างใด หากแต่เน้น
ศึกษาความพร้อมและอุปสรรคในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานของสานักงานสถิติแห่งชาติในปี
2551 พบว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็ขาดข้อมูลที่สาคัญและไม่มี
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) การศึกษาของวรภัทร เมฆขจร (2555) พบว่า
อปท. 2 แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจั ดการ แต่ก็มักประสบ
ปัญหาอันเนื่องมาจากโครงสร้างทางกายภาพที่ไม่เอื้อต่อการใช้งาน งานวิจัยของ Jareonsubphayanont and
Narot (2016) ที่มุ่งศึกษาสถานการณ์การประยุกต์ใช้แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน อปท. 7 แห่งในจังหวัด
ขอนแก่น ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันการประยุกต์ใช้แ นวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน อปท. ยังถือว่าอยู่ในระดับแรกเริ่ม
อปท. ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร นอกจากนั้น
ความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล (digital divide) ในหมู่ประชาชนยังเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เกิดการประยุกต์ใช้และพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย
2041

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

ISSN 1906 - 3431

การดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เป็นแนวทางหลัก ผู้วิจัยได้ทาการสารวจ
วิเคราะห์เนื้อหา และประเมินระดับความโปร่งใสของเว็บไซต์ อบจ. ทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ ด้วยแบบประเมิน
ความโปร่งใสของเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นการศึกษาจากเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ จานวนทั้งสิ้น 6 ประเด็น และสร้างแบบประเมินความโปร่งใสของเว็บไซต์
อบจ. เพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเพียงใด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบประเมินความโปร่งใสของเว็บไซต์ อบจ. ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยงาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของ อบจ. เว็บไซต์หลักของ อบจ. และเว็บไซต์ที่ถูกจัดทาโดย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.
ส่ว นที่ 2 ข้อมู ล ข่า วสารและตั ว ชี้วั ด ความโปร่ง ใสของเว็ บไซต์ อบจ. จ าแนกเป็ น 6 ประเด็ น
ดังต่อไปนี้ ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ประเด็นที่ 2 การเปิด เผยข้อมูล
ข่า วสารที่ เกี่ย วข้องกับ การให้บริการประชาชน ประเด็ น ที่ 3 การเปิ ด เผยข้อมู ล ข่า วสารที่ เกี่ย วข้องกับ การ
บริ ห ารงาน ประเด็ น ที่ 4 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงบประมาณ ประเด็ น ที่ 5
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และประเด็นที่ 6 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ได้รับการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความโปร่งใสของข้อมูล ข่าวสารและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
คณะผู้วิจัยจานวน 3 คนได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและ
น่าเชื่อถือ คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2560
จากนั้น คณะผู้วิจัยได้รวบรวมผลคะแนนแต่ละเว็บไซต์ คานวณหาค่าร้อยละสาหรับการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ แล้ว
นามาวิเคราะห์และสรุปผล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ให้คะแนนในแต่ละประเด็น ตามค่าคะแนน 0 ถึง 2 ดังต่อไปนี้
0 คะแนน หากไม่มีการดาเนินการตามเกณฑ์
1 คะแนน หากมีการดาเนินการตามเกณฑ์ แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
2 คะแนน หากมีการดาเนินการตามเกณฑ์ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้ เป็นปัจจุบันหมายถึง มีการดาเนินงาน หรือปรับปรุงข้อมูลในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
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ผลการวิจัย
การเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ
ผลการประเมินเว็บไซต์ อบจ. ตามข้อกาหนดความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐ ประเด็นที่ 1 การให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสดุ พบว่า เว็บไซต์ อบจ. ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาเว็บไซต์ที่เป็นไปตามข้อกาหนดการประเมินความโปร่งใส
ของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ74.3 มีการดาเนินการแต่ไ ม่เป็นปัจจุบัน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.1 และมีและเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 22.5
การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการประชาชน
ผลการประเมินเว็บไซต์ อบจ. ตามข้อกาหนดความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐ ประเด็นที่ 2 การให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาเว็บไซต์ที่เป็นไปตามข้อกาหนดการประเมินความโปร่งใสของ
ข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีการดาเนินการแต่ไม่เป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ
2.3 และมีการดาเนินการและเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 40.4
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
ผลการประเมินเว็บไซต์ อบจ. ตามข้อกาหนดความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐ ประเด็นที่ 3 การให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ การ
บริหารงานของ อบจ. พบว่ าเว็บไซต์ อบจ. ส่ วนใหญ่ มีการเปิด เผยข้อมูลที่ เป็ นปัจ จุบั น ตามข้อกาหนดการ
ประเมินความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ 65.6 มีการดาเนินการแต่ไม่เป็น
ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และไม่มีการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 29.7
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
ผลการประเมินเว็บไซต์ อบจ. ตามข้อกาหนดความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐ ประเด็นที่ 4 การให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ การ
บริหารงบประมาณของ อบจ. พบว่า เว็บไซต์ อบจ. เกินกึ่งหนึ่งไม่มีการจัดทาเว็บไซต์ที่เป็นไปตามข้อกาหนดการ
ประเมินความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 52.9 มีการ
ดาเนินงานและเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 41.1 และมีการดาเนินการแต่ไม่เป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 6.1
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล
ผลการประเมินเว็บไซต์ อบจ. ตามข้อกาหนดความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐ ประเด็นที่ 5 การให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ การ
บริหารงานบุคคลของ อบจ. พบว่า เว็บไซต์ อบจ. ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาเว็บไซต์ที่เป็นไปตามข้อกาหนดการ
ประเมินความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 68.2 มีการ
ดาเนินการแต่ไม่เป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และมีการดาเนินการและเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 30.9
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การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินเว็บไซต์ อบจ. ตามข้อกาหนดความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐ ประเด็นที่ 6 การให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบจ. พบว่า เว็บไซต์ อบจ. ส่วนใหญ่ไม่มีการข้อมูลข่าวสารที่เป็นไป
ตามข้อกาหนดการประเมินความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 60.5 มีการดาเนินการและเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และมีการดาเนินการแต่ไม่เป็นปัจจุบัน คิด
เป็นร้อยละ 6.3
คะแนนความโปร่งใสของเว็บไซต์
ผู้วิจัยได้นาคะแนนที่ได้จากการนาคะแนนจากการประเมินเว็บไซต์ของ อบจ. แต่ละแห่งตามรายการ
ประเมิน 38 หัวข้อย่อย มารวมกันเป็นคะแนนรวมของเว็บไซต์แต่ละแห่ง ซึ่งทาให้ได้คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้
เท่ากับ 76 คะแนน ผลคะแนนรวมจากการประเมินความโปร่งใสเว็บไซต์ อบจ. เป็นดังปรากฏในตารางที่ 7
ทั้งนี้ พึงสังเกตว่าคะแนนรวมนี้เป็นคะแนนจากการประเมินโดยคณะผู้วิจัย ณ ช่วงวัน ที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามที่ระบุข้างต้น ในวันดังกล่าวเว็บไซต์บางเว็บไซต์อาจประสบปัญหาทางเทคนิคในการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
บางอย่าง ซึ่งทาให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงและตรวจดูเนื้อหาได้ ผลคะแนนนี้จึงสะท้อนสภาพของเว็บไซต์ใน
ช่วงเวลาที่คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น
จากตารางที่ 1 - 6 คะแนนจากการประเมินความโปร่งใสของเว็บไซต์ อบจ. แบ่งออกเป็น 6 ภาค
โดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ พบว่า เว็บไซต์ อบจ. ส่วนใหญ่มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 50 จานวน 47 เว็บไซต์ คิด
เป็นร้อยละ 61.8 ของเว็บไซต์ อบจ. ทั้งหมด และที่มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 จานวน 29 เว็บไซต์
เมื่อพิจารณา 10 อันดับแรกของคะแนนรวมจากการประเมินเว็บไซต์ อบจ. ได้แก่ อบจ.กระบี่ อบจ.กาฬสินธุ์
อบจ.เชียงใหม่ อบจ.ขอนแก่น อบจ.เพชรบูรณ์ อบจ.กาแพงเพชร อบจ.ชัยนาท อบจ.นครศรีธรรมราช อบจ.ตาก
และ อบจ.นครสวรรค์
ตารางที่ 1 คะแนนจากการประเมินความโปร่งใสของเว็บไซต์ อบจ. ภาคกลาง
อันดับ
อบจ.
คะแนน ร้อยละ อันดับ
อบจ.
คะแนน ร้อยละ
1 เพชรบูรณ์
59
77.6
12 พิจิตร
25 32.9
2 กาแพงเพชร
58
76.3
13 สุพรรณบุรี
24 31.6
3 ชัยนาท
57
75
14 ลพบุรี
21 27.6
4 นครสวรรค์
52
68.4
15 สมุทรปราการ
21 27.6
5 นครนายก
51
67.1
16 สิงห์บุรี
21 27.6
6 สมุทรสงคราม
45
59.2
17 สระบุรี
16 21.1
7 อ่างทอง
43
56.6
18 สมุทรสาคร
15 19.7
8 พระนครศรีอยุธยา
38
50
19 ปทุมธานี
14 18.4
9 นนทบุรี
32
42.1
20 สุโขทัย
13 17.1
10 นครปฐม
28
36.8
21 อุทัยธานี
13 17.1
11 พิษณุโลก
26
34.2
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ตารางที่ 2 คะแนนจากการประเมินความโปร่งใส
ของเว็บไซต์ อบจ. ภาคเหนือ
อันดับ
อบจ.
คะแนน ร้อยละ
1 เชียงใหม่
64
84.2
2 เชียงราย
46
60.5
3 พะเยา
38
50
4 ลาปาง
34
44.7
5 อุตรดิตถ์
29
38.2
6 น่าน
22
28.9
7 แพร่
20
26.3
8 แม่ฮ่องสอน
17
22.4
9 ลาพูน
15
19.7
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ตารางที่ 3 คะแนนจากการประเมินความโปร่งใส
ของเว็บไซต์ อบจ. ตะวันออก
อันดับ
อบจ.
คะแนน ร้อยละ
1 ฉะเชิงเทรา
41 53.9
2 ตราด
40 52.6
3 ชลบุรี
36 47.4
4 ปราจีนบุรี
28 36.8
5 จันทบุรี
18 23.7
6 ระยอง
16 21.1
7 สระแก้ว
10 13.2

ตารางที่ 4 คะแนนจากการประเมินความโปร่งใสของเว็บไซต์ อบจ. ภาคใต้
อันดับ
อบจ.
คะแนน ร้อยละ อันดับ
อบจ.
1 กระบี่
72
94.7
8 ตรัง
2 นครศรีธรรมราช
56
73.7
9 พัทลุง
3 นราธิวาส
47
61.8
10 ภูเก็ต
4 สงขลา
42
55.3
11 สตูล
5 สุราษฎร์ธานี
41
53.9
12 ยะลา
6 ระนอง
39
51.3
13 พังงา
7 ชุมพร
35
46.1
14 ปัตตานี

คะแนน ร้อยละ
32
42.1
25
32.9
24
31.6
24
31.6
14
18.4
14
18.4
12
15.8

ตารางที่ 5 คะแนนจากการประเมินความโปร่งใสของเว็บไซต์ อบจ. ภาคตะวันตก
อันดับ
อบจ.
คะแนน
1 ตาก
55
2 กาญจนบุรี
48
3 ประจวบคีรีขันธ์
46
4 ราชบุรี
33
5 เพชรบุรี
25

ร้อยละ
72.4
63.2
60.5
43.4
32.9
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ตารางที่ 6 คะแนนจากการประเมินความโปร่งใสของเว็บไซต์ อบจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อันดับ
อบจ.
คะแนน ร้อยละ อันดับ
อบจ.
คะแนน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์
64
84.2
11 ศรีสะเกษ
32
42.1
2 ขอนแก่น
60
78.9
12 สกลนคร
24
31.6
3 นครพนม
51
67.1
13 อุบลราชธานี
24
31.6
4 สุรินทร์
47
61.8
14 อุดรธานี
22
28.9
5 นครราชสีมา
46
60.5
15 หนองคาย
20
26.3
6 บึงกาฬ
44
57.9
16 หนองบัวลาภู
18
23.7
7 มุกดาหาร
41
53.9
17 ยโสธร
17
22.4
8 ชัยภูมิ
32
42.1
18 เลย
17
22.4
9 บุรีรัมย์
32
42.1
19 อานาจเจริญ
17
22.4
10 ร้อยเอ็ด
32
42.1
20 มหาสารคาม
14
18.4
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้นับเป็นการวิจัยแรกในประเทศไทยที่มีการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดอันดับความโปร่งใสของ
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม เว็บไซต์ อบจ. ส่วนใหญ่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นไปตามข้อกาหนดการประเมินความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
ประเภทข้อมูลสารสนเทศที่ไม่มีการเปิดเผยหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
คิดเป็นร้อยละ 74.3 ของเว็บไซต์ทั้งหมด ส่วนประเภทข้อมูลสารสนเทศที่มีการเปิดเผยครบถ้วน สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบันมากที่สุดคือ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน คิดเป็นร้อยละ 65.6 ประเด็นย่อยที่เว็บไซต์
อบจ. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากที่สุดคือข้อมูลเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ อบจ.
คิดเป็นร้อยละ 86.8 ผลการจัดอันดับตามคะแนนความโปร่งใสของเว็บไซต์พบว่า เว็บไซต์ อบจ. ถึงร้อยละ 61.8
ของเว็บไซต์ทั้งหมด มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 50 เว็บไซต์ของ อบจ.กระบี่ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยได้คะแนนร้อยละ 94.7 ส่วน เว็บไซต์ของ อบจ.สระแก้ว มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบันมากที่สุด คิดเป็นคะแนนร้อยละ 13.2 เท่านั้น
ผลการวิจัยข้างต้นชี้ให้เห็นว่า อบจ. ส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อม หรือไม่เห็นความสาคัญของการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่า อปท. ขาดความพร้อม
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต และ อปท. ยังคงใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม เช่น
การแจกแผ่นพับใบปลิว การปิดเอกสารบนกระดานข่าว การติดตั้งแผ่นป้ายขนาดใหญ่ หรือการใช้เสียงตามสาย
เป็นต้น รายงานของสานักงานสถิติแห่งชาติเมื่ อหนึ่งทศวรรษที่แล้วชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมี
เว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็ขาดข้อมูลที่สาคัญและไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และยัง
พบว่าหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อันเนื่องมาจากขาดความพร้อม
ทางความรู้ บุคลากร และงบประมาณ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
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ผลการวิจัยระดับนานาชาติชี้ให้เห็นว่า ในปี 2560 ทั่วโลกมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 50.5
ของประชากรโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ถึงร้อยละ 10 สาหรับประเทศไทย มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 67
และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 21 (We Are Social, 2017) และมีประชากรที่เป็นดิจิทัลเนทีฟ (digital
native) มากขึ้นทุกขณะ (นิตยา วงศ์ใหญ่, 2560) จากข้อมูลเหล่านี้เราอาจอนุมานได้ว่าเมื่อประชาชนเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นก็ย่อมต้องการข้อมูลสารสนเทศและบริการที่หลากหลายจากเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีปรากฏการณ์อื่นที่เน้นความสาคัญของอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา เช่น โมเดลไทยแลนด์
4.0 ที่รัฐบาลมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการแพร่กระจายและการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดนครอัจฉริยะ (smart city) ซึ่งมีรัฐบาลอัจฉริยะ (smart governance) เป็นองค์ประกอบ
สาคัญประการหนึ่ง เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้นับเป็นความท้าทายที่ อบจ. และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ และจาเป็นจะต้องปรับตัวและพัฒนาเว็บไซต์ของตนให้มีข้อ มูลและบริการที่ประชาชนต้องการ
อยู่เป็นประจา
เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายของรัฐบาล ผู้บริหารของ อบจ. ควรให้ความสาคัญและส่งเสริม
สิทธิมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
ควรจัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนา เผยแพร่ข้อมูล และดูแลรักษาเว็บไซต์ ควรจัดให้
ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลข้าวสารแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ให้ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหลักอย่าง
หนึ่งของการเป็นองค์การแห่งอนาคต (วาสนา ศรีอัครลาภ และจิราวรรณ คงคล้าย, 2559) นอกจากนั้น อบจ.
ควรจัดทาแผนการหรือหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
เพื่อให้ง่ายในการจัดการและ สะดวกในการเข้าใช้งานของประชาชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมการให้ความรู้การจัดทาเว็บไซต์ ที่มีมาตรฐานเดียวกัน
และควรกาหนดทิศทางการดาเนินงานหรือการบริหารงานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ครอบคลุม
และชั ด เจนตามประกาศคณะกรรมการข้อ มู ล ข่า วสารของราชการซึ่ ง กาหนดให้ข้อ มู ล ข่า วสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตั วชี้วัดของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร เพื่อความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้ และควรมีการติดตามและประเมินผลหลังการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอของการบริหารจัดการเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงคุ ณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเว็บไซต์ในเชิงลึก เพื่อให้ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรคที่มาจากการปฏิบัติงานจริง และควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง ตลอดจนแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเว็บไซต์
เพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ที่ยังไม่ได้ทาการศึกษาในครั้งนี้
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