
 



ค าน า 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
ภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ         
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          
ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) 

   รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีทีผ่านมา        
(ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ    
ของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่ อ  หวั ง เป็นอย่างยิ่ งว่ า          
รายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สะท้อนถึงภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน และส่งผลต่อ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้มีอันดับและค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
          17 เมษายน 2564 

 

 

 

 



1.หลักการและเหตุผล 

   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน         
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ปัจจุบันในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่ง
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) 

   เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในปี 
พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ จึงได้จัดท า
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์
ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูลจากกระบบ ITAS ปี 2563)  
  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ มีค่าคะแนนเท่ากับ 58.46 คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน : D มีรายละเอียดดังนี้       
   

 

 

 

 



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

   1      การปฏิบัติหน้าที่ 93.66 

   2      การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.30 

        3      การใช้งบประมาณ 87.44 

        4        การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.68 

        5      ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.31 

        6      การใช้อ านาจ 84.24 

        7      คุณภาพการด าเนินงาน 80.08 

        8      การปรับปรุงการท างาน 79.02 

  9    9      การเปิดเผยข้อมูล 32.56 

      10      การป้องกันการทุจริต 6.25 

 

  ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายใจ ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่าง
ชัดเจน ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT  

  คณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือก
ปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ 

  1.1 คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการ
งานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ      
 1.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 



  1.3 การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก  

 2. แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์
ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 

  2.1 การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

  2.2 การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA 
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตาม
การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษา ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ไม่ได้คะแนน ดังนี้ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผลการ
ประเมิน/
ความคิดเห็น 

02 ข้อมูลผู้บริหาร อง องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดช่องทาง
ติดต่อ 

เพ่ิมเบอร์
โทรศัพท์
ส่วนตัว 

05 ข้อมูลการติดต่อ ข    ข้อมูลการติดต่อไม่ครบถ้วนทั้ง 5 ประเภท ขาด
แผนที่ 

เ เพ่ิมแผนที่ 

010 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

  ด URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

ส่ง ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 



011 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนิน
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

ม่า ไม่มี URL ส่ง URL 

012 รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

กก  ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

013 คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

Dd ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

 U URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

  ก ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

016 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ 

    URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

กก ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

018 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

U   URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

กก ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

019 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 

 ไม ไม่มี URL  ก  เพิ่ม URL 



6 เดือน 
020 รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

กก  URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

D   ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

ก 021-024 การจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหา
พัสดุ 

  ก URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

 ก  ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

025-
028 

 

กก การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

     URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

กก ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

031 กก ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

     ไม่มี URL กก เพิ่ม URL 

033 Dd  การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

     URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

D   ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

035 กก  การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

     URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

กก ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 



ด 036-037 

 

  ก การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต 

 ก  URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

กก ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

 038 กก การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

กก URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

กก ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

   039-041        แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

กก URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

042-
043 

มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส
และป้องกันการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

  ก URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ควรส่ง URL ที่เชื่อมจากหน้า web หลักมาให้
ด้วย 

 

 

 

 

 

กก ส่ง URL ที่
เชื่อมกับ
หน้าหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

 

  เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด คือ 93.66 รองลงมาคือ     
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.30 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในปี 2563 คือ การป้องกันการทุจริต 
6.25 

 



  จากข้อมูลสรุปได้ว่า จุดแข็ง ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย คือ การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน ส่วน 
จุดอ่อน คือ การป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์โดยละเอียด การที่คะแนนการป้องกันการทุจริตได้
น้อย มิใช่เกิดจากการไม่ได้ด าเนินการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร แต่อาจเป็นเพราะการเผยแพร่ข้อมูลใน
เรื่องดังกล่าวอยู่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตได้ด าเนินการเรื่องดังกล่าวและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
www.bandua.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ แจ้งว่า URL เป็นไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบว่าข้อมูลอยู่ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
เลยไม่ได้ให้คะแนน ตั้งแต่ข้อ 035-043 ส่งผลให้คะแนนการประเมินฯ ในข้อการป้องกันการทุจริตได้เพียง 
6.25 

 3.การวิเคราะห์ข้อมูล         
  3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 85) ได้แก่    
   อันดับ 1  การปฏิบัติหน้าที่   93.66  
   อันดับ 2  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  88.30  
   อันดับ 3   การใช้งบประมาณ  87.44  
   อันดับ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.68  
  3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้องกว่า 85) ได้แก่
   อันดับ 1   ประสิทธิภาพการสื่อสาร  84.31  
   อันดับ 2  การใช้อ านาจ   84.24  
   อันดับ 3  คุณภาพการด าเนินงาน  80.08  
   อันดับ 4  การปรับปรุงการท างาน  79.02  
   อันดับ 5  การเปิดเผยข้อมูล  32.56  
   อันดับ 6  การป้องกันการทุจริต   6.25 

  3.3 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ได้ การป้องกันการทุจริต  
ซึ่งได้เพียง 6.25 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการประเมินฯ ให้เหตุผลว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจาก URL        
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อแจ้งไว้ได้ เพราะ URL เป็น PDF ท าให้ไม่ทราบว่าข้อมูลอยู่ส่วนไหนของ
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ดังนั้น จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อไม่มีประสิทธิภาพ เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อมีการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตทั้งการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงทุจริต
ประจ าปี การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดท าแผน
ป้องกันการทุจริต รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน        
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่
ในเว็บไซต์ 

 

http://www.bandua.go.th/


4.ประเด็นที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

 

ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มา
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็น
ที่เก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายในการชี้แจงและตอบ
ค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนการทุจริต 

 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
ขนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

 

คุณภาพการด าเนินงาน 

 

 

 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอน
การให้บริการงานด้านต่างๆอย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

การปรับปรุงการท างาน การปรับปรุงระบบการท างาน เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก

หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลให้
หลากหลายช่องทาง เช่น Website, 
Instagram, Facebookฯลฯ ควรมีช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน 
หรือ ช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้นใน
การช าระภาษี โดยการปรับปรุงระบบการรับ
ช าระภาษีให้สามารถช าระผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้โดยตรง 



ยิ่งขึ้น โดยควรมีการะบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังควรให้
ความส าคัญกับการการปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใส
มากขึ้นอีกด้วย 

กก การเปิดเผยข้อมูล  เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อ จัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมี
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL ของเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานโดยตรง และหลากหลายช่องทาง  

การป้องกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

1.ข้อมูลพื้นฐาน 

2.การบริหารงาน 

จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา จัดท าแนวทาง
การปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
ก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม มีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมี



3.การบริหารการเงิน งบประมาณ 

4.การบริหารและพัฒนาการ
ทรัพยากรบุคคล 

5.การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน                                                                                

 

การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

       

 5.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

มาตรการ ขd  ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ กd  ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

รณณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

–รอบ 6 เดือน –รอบ 12 เดือน 

 

 

การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

 

จัดท ามาตรการลด
ขั้นตอนในการให้บริการ 
เช่น การให้บริการโดยใช้
ระบบ IT ตัวอย่างเช่น 
การรับช าระภาษี
ออนไลน์ 

กองคลัง รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

–รอบ 6 เดือน –รอบ 12 เดือน 

 

หห การใช้อ านาจ 

 

สร้างการรับรู้ของ
บุคลากรภายใน

ส านักปลัด รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ  



หน่วยงานต่อการใช้
อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาในประเด็น
เกี่ยวกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ อย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

–รอบ 6 เดือน –รอบ 12 เดือน 

 

การป้องกันการทุจริต 

 

ประเมินผลการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

1.ข้อมูลพื้นฐาน 

2.การบริหารงาน 

3.การบริหารการเงิน 
งบประมาณ 

4.การบริหารและ
พัฒนาการทรัพยากร
บุคคล 

5.การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน                                                                               
มีการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานใน 

ส านักปลัด รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

–รอบ 6 เดือน –รอบ 12 เดือน 

 



      



 

 

 

 

 

 

     

 


