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เรื่อง  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เรียน   นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน 
เรื่องเดิม 
ตามที ่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ พศ. ๒563 เกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดทำรายงานตามเกณฑ์การประเมินการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย 
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เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ. 256๒ 
๓. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓        
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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( integrity and 

Transparency Assessment : TA) เป็นการประมินที่มุ่งให้เกิตการปรับปรุง พัฒนาด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ ่งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศ ตามมติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ

ร่วมมือและเข้าร ่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 

กำหนดซึ่งการประเมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ มีการพัฒนากรอบการประเมินและรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน 

เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอนการประเมินรวมทั้งเกณฑ์ระดับผลการประเมินๆ ซึ่งผลการประเมิน

จะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรมาภิบาล รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนี

การรับรู้    การทุจริตของประเทศไทยในอนาคต 

เทศบาลเมืองบ้านสวน หวังเป็นอย่งยิ่งว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ ่งสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการทุจริตไต้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เพิ ่มมากขึ้น ทำให้

ประชาชนยอมรับและเชื ่อมั ่นในคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและมีความพึงพอใจต่อ            

การให้บริการของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศต่อไปในอนาคต 

           ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

      กองวิชาการและแผนงาน 

         เทศบาลเมืองบ้านสวน 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                                     หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                         ๑ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน                       ๓ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินๆ แยกตามแบบวัดการรับรู้                                                          ๔ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด                                                                                    ๖ 

จุดแข็ง                                                                                                                     ๖ 

จุดที่ต้องการพัฒนา                                                                                                       ๖ 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน                                          ๗ 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลเมืองบ้านสวน 

………………………………………… 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนด

ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวตัวยการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน        

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการรณรงค์และเสริมสร้าง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อันจะนำไปสู ่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์

คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศให้สูงขึ้นการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส เป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการสำรวจการรับรู้ โดยวิเคราะห์และ

ประมวลผลการดำเนิงานของหน่วยงานพร้อมทั ้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน          

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้าน

สวน โดยใช้ตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช พัฒนาขึ้นมา 

๒. เพื ่อนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้มี

คุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านสวนมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานมากยิ่งข้ึน 

๒. เพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านสวนสามารถนำผลการประเมินคุณธรมและความโปร่งใสและ

ข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุการดำเนินงานในการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานได้ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้จ้าหน้ที่ในเทศบาลเมืองบ้านสวนให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตาม 

ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

 

 

 



-๒- 

เครื่องมือการประเมิน 

๑.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal and Integrity Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อเทศบาลเมือง

บ้านสวน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวขี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 

ตัวขี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชคาร 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๒.แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ ม ีส ่ วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก  (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงศ์เพื่อประเมิระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนต้ส่วนเสียภายนอกที่มี

ต่อเทศบาลเมืองบ้านสวน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน 

๓ . แ บ บ ต ร ว จ ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ ม ู ล ส า ธ า ร ณ ะ  ( Open Data Integrity and 

TransparencyAssessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ

เทศบาลเมืองบ้านสวนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัตที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

……............................... 

ตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผลการประเมินของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยภาพรวม

คะแนน ๕๗.๕๑ คะแนน ไม่ผ่านการประเมิน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ระดับ D  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดการฏิบัติหน้าที่ได้

คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๖.๓๔ คะแนน รองลงมาคือ การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๘๙ คะแนน ตัวชี้วัด

การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๘๔ คะแนน ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 

๗๖.๒๐ คะแนน ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ ๗๖.๐๔ คะแนน ตัวชี้วัดคุณภาพการ

ดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ ๗๔.๗๗ คะแนน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ ๗๔.๔๒ ตัวชี้

วัตการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ ๗๐.๘๑ ตัวชี้วัดการการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๕๑.๒๑ 

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ๖.๒๕ คะแนน คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านสวน : ๕๗.๕๑ 

คะแนนระดับการประเมิน : D 

 



-๔- 

 

๑. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน  

๑.๑ ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT พบว่า ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา คือ การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ หน่วยงานควรมีขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและสะดวก 

นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ชัด

จนเพื่อเป็นไปตามาตรฐานเดียวกัน  

๑.๒ ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT พบว่า ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา คือ การปรับปรุงระบบ

การทำงาน โดยหน่วยงานควรมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานหรือการ

ให้บริการให้ดีขึ้น พร้อมทั้งมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การให้บริการของหน่วยงานเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ นอกจากนี้ หน่วยงานควรส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

๑.๓ ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT พบว่า หน่วยงานควรพัฒนาทั้งสองตัวชี้วัด ดังนี้  

       ๑) การเปิดเผยข้อมูล ควรพัฒนาด้านการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน

บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ในมิติด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูประเทศ มิติด้านการ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง มิติด้าน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มิติด้านรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีควรมีการประเมินผล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมา  

       ๒) การป้องกันการทุจริต ควรพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเจตจำนงสุจริตของ

ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลใน 

ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่

สามารถเกิดข้ึนได้  

 

 



-๕- 

นอกจากนี้ ผู้ประสานงานของหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่รับผิดชอบการนำเข้า

ข้อมูลในระบบ ควรศึกษาทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานจากคู่มือของสำนักงาน ปปช. โดยละเอียด 

เพื่อให้การดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) หน่วยงานมีประเด็นที่ควรพัฒนา 

คือ  

    ๑) หน่วยงานควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือประกาศตาม

เครื่องกระจายเสียงให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น และ  

    ๒) หน่วยงานควรเร่งของบประมาณจัดสรรในการปรับปรุงระบบการจัดการขยะ และควร

เพ่ิมถึงขยะในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 

ผลการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT)  

ผลการประเมินอยู ่ในระดับ B ชี ้ให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านสวนให้ความสำคัญกับการ

ดำเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐานโปร่งใสเป็นที ่ต ั ้ง ตลอดจนมุ ่งให้เกิดความเท่าเทียมในการให้บริการ             

แก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไม่พบว่าหน่วยงานมีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื ่น ๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต นอกจากนี้หน่วยงานยังไม่มีปัญหา

เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง ส่วนกระบวนการจัดซื้อจัตจ้างเป็นไปตาม

ระเบียบขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการกำกับดูแล และเฝ้าระวังการทุจริต

โดยไม่ใช้อำนาจแทรกแซงการดำเนินงาน ซึ่งทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานศรัทธา และเชื่อมั่นในวิธีการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีที่ที่ยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไม่พบปัญหาการนำทรัพย์สินของ

ราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยภาพวมแล้วเทศบาลเมืองบ้านสวนมีความเข้มแข็งที่ได้แรงสนับสนุนจากความ

เชื่อมั่นจากภายในหน่วยงานและสามารถเป็น "ต้นแบบ" ในการดำเนินงานในต้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการ

อ่ืน ๆ ได ้

ผลการประเมินจากแบบวัดการรับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) 

ผลการประเมิน คะแนนอยู่ในระดับ C ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน

คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้พอใช้ โดยมี

การให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 

และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้  



-๖- 

อย่างไรก็ดี สิ ่งที ่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยควร

ดำเนินการอย่างเข้มขันมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย

นอกจากนี้ควรพัฒนาการดำเนินการให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงขั้นตอน

การทำงานให้ดีขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา 

จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๓ ตัวช้ีวัด 

ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑  การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนร้อยละ ๘๖.๓๔ เป็นคะแนนจากการประเมินของ

บุคลากรภายใน ซึ่งถือว่าบุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

ลำดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน ร้อยละ ๘๐.๘๙ เป็นคะแนนการประเมินจากการประเมิน

บุคลากรภายในที่รับรู้เกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ

ปฎิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ลำดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๘๔ เป็นการประเมินจากบุคลากร

ภายในที่รับรู้ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต

อย่างจริงจัง โดยมีการทบทวนนโยบายและจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

จุดที่ต้องการพัฒนา (ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและพัฒนาให้ดีขึ้น) 

ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ ๖.๒๕ ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำสุดจากตัวชี้วัด

ทั้งหมด เป็นการประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยข้อมูลเป็นข้อมูล

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน

ทราบ ซึ่งควรมีปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเริ่มจากนโยบายหรือมาตรการ

ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

ลำดับที่ ๒ ตัวขี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๕๑.๒๑ เป็นการประเมินจากจากจากการเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน

เรื่องต่าง ๆ  ใน ๕ ประเด็นตามกรอบการตรวจสอบต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ควรมีการ

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่ายชับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
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ลำดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ ๗๐.๘๑ เป็นการประเมินจากการรับรู้

ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็น

เกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงาน รวมถึงการทำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 

มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นและสอดคล้องตาม

ผลการวิเคราะห์ 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

ขั้นตอน/วิธีการ โดยทำการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน 

 การกำกับติดตาม  มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทุก ๖ เดือน  

๒. ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ  

ขั้นตอน/วิธีการ  ปรับปรุงคู่มือประชาชนโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก 

รวดเร็วยิ่งขึ้นและกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนทราบอย่างชัดเจน ให้มีช่องทางให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ 

การกำกับติดตาม  มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทุก ๖ เดือน 
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