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คำนำ 

  ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเพ่ือให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี        
เทศบาลเมอืงลพบุรี จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองลพบุรี เพ่ือกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

  เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศแล้ว เทศบาลเมืองลพบุรี ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควร มีการนำผลการ
ประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้ึน สอดรับ กับการประเมินต่อไป 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรฐั (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
แบบตรวจการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ร้อยละ 40 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน  
โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 

65 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  
   1.แก้ไขปัญหาการทุจริต   95.90  คะแนน 
   2.การปฏิบัติหน้าที่   95.13  คะแนน 
   3.การใช้งบประมาณ   93.15  คะแนน 
   4.การใช้อำนาจ    91.79  คะแนน 
   5.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  88.53  คะแนน 
   จากผลคะแนน IIT พบว่าประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
พบว่าบุคลากรนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นของส่วนบุคคลโดยไม่ได้ขออนุญาตอีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ
หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาล 

  2.  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT) 
   1.ประสิทธิภาพการสื่อสาร  84.37  คะแนน 
   2.การปรับปรุงการทำงาน   78.65  คะแนน 
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  3 .  แบบ วัดการ เปิ ด เผยข้ อ มู ลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  
   1.การเปิดเผยข้อมูล   54.13  คะแนน 
   2.การป้องกันการทุจริต   12.50  คะแนน  

 

การวิเคราะห์ผล การประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนน 66.70 อยู่ในระดับ C ผลการประเมินจำแนก ตามตัวชี้วัด 
พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีระดับคะแนน 95.90 
รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน 95.13 ส่วนตัวชี้วัดที่มี คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน 12.50 

2. ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง 
2.1  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) เป็นการประเมินตามแบบสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติ โดย
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงาน ของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับท่ีต้องปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  เป็นประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงาน
ต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้  บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบการ                
ใช้งบประมาณ 

 (2)  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการนำ
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงาน  จะต้องมีการจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในได้รับทราบและนำไป 
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ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ด้วย 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  หน่วยงานควรจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยืม หรือใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงข้อระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน  และการ
บำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตการขอยืม  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกัน 

   2 .2   แ บ บ วั ด ก า รรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย น อ ก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินตามแบบสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึด
หลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ  อย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน
ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ โดยสิ่งที่เป็น ข้อบกพร่องและมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่
ข้อมูลขอหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่
ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ  ดำเนินงานของ
หน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้  มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงใน
กรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ หน่วยงานควร
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2)  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว รวม
ไปถึงหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วย 
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2.3  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่
ต้องปรับปรุง     มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน      
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ในประเด็น 
(O2) ข้อมูลผู้บริหาร  เนื่องจากขาดข้อมูลผู้บริหารส่วนข้าราชการประจำ ช่องทาง

ติดต่อไม่ครบถ้วนทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้บริหารส่วนข้าราชการประจำ 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ในประเด็น 
     (O12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบน

หน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
     (O13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้า

เว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนเข้าถึงได้จากนห้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
     (O15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บ

ไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
     (O16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไม่แสดงช่องทางเข้าถึง

ข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
     (O17) E-Service  ไม่มีการดำเนินการตามหัวข้อ OIT  

    ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ไนประเด็น 
     (O18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บ

ไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
     (O19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ไม่

แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้า
เว็บไซด์หน่วยงานจริง 

     (O20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล 
จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 

     (O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบน
หน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 

     (O23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุรายเดือน  ไม่แสดงช่องทางเข้าถึง
ข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 

     (O24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไม่แสดงช่องทาง
เข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์
หน่วยงานจริง  
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    ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในประเดือน 
     (O25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบน

หน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง  

     (O28) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ไม่แสดงช่องทางเข้าถึง
ข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง
   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ในประเด็น 

     (O31)  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ไม่มีข้อมูลเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนควรทำข้อมูลเพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชน
และระบุว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

    (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่ง
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องควรได้รับการปรับปรุง ได้แก ่ 

    ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็น 
     (O34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บ

ไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
     (O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล 

จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
     (O37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล 

จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
     (O39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จาก

บนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
     (O40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ไม่

แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้า
เว็บไซด์หน่วยงานจริง 

     (O41) รายงานผลการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี  ไม่แสดงช่องทางเข้าถึง
ข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 

    ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็น 

     (O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ไม่แสดง
ช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์
หน่วยงานจริง 

     (O43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้จากหน้าเว็บไซด์หน่วยงานจริง 
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    ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

1. หน่วยงานควรสร้างความตระหนักในการสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร  โดยออกคำสั่ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานใน
งานบริการแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน  

2. หน่วยงานควรปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลการติดต่ อที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและปรับปรุงการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงช่องทางเครือข่าย
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,  เป็นต้น 

3. หน่วยงานควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา  

4. หน่วยงานควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ         
ในประเด็นต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมเพ่ือสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

5. หน่วยงานควรดำเนินการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละงาน และจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ โดยมีการ
ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในปีต่อไป 
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