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คํานํา 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร งในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานผลการ  
ประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานดานการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  ของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และปงบประมาณตอไป  

รวมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูความเขาใจและผูที่ เกี่ยวของในการสะทอนปญหาและ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  ตลอด เปนการเฝาระวัง ตรวจสอบการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลบัวงามตอ ไปรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) 
การปฏิบัติหนาที่ (2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหา
การทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเป
ดเผยขอมูล และ (10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) 
การรับรูของผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบัน
บนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้สะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
หวังเปนอยางยิ่งวา ผล การประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการ
ดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐ
ภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของ
ประเทศ ซึ่งจะ สามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับ
รกูารทุจริต (Corruption perception Index:CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นตอไป 

 
1. หลักการและเหตุผล  
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา เครื่องมือ

การประเมินเชิงบกุเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมี
การดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ปจจุบันการ ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปอง
กันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน“มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก”ที่หนวยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการโดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม  
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2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  อําเภอ 

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  78.97 คะแนน  ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงาน ระดับ B  
  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด  พบวา  
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่       ไดคะแนนเทากับรอยละ  90.01  
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร      ไดคะแนนเทากับรอยละ  84.65    
ตัวชี้วัดการใชอํานาจ       ไดคะแนนเทากับรอยละ  82.83    
ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน      ไดคะแนนเทากับรอยละ  81.43   
ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ      ไดคะแนนเทากับรอยละ  80.90   
ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต       ไดคะแนนเทากับรอยละ  79.19   
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน      ไดคะแนนเทากับรอยละ  78.54  
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล      ไดคะแนนเทากับรอยละ  75.42  
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต      ไดคะแนนเทากับรอยละ  75.00  
ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ      ไดคะแนนเทากับรอยละ  74.13  
 

สรุปไดวา จุดแข็งทีห่นวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอ้ยละ 90.01 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที ่  
สวนที่จะตองพัฒนาต่อเนื่องจากไดคะแนนล่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2-10 เนื่องจากไดคะแนนต่ํากว่าเทากับรอยละ 
85.00  

3. การวิเคราะหขอมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีของ องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่
แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้  

3.1  จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน   1 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.01 เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไวสะทอนใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดีหนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให
บริการแกผมูาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน  

3.2  จุดที่ตองพัฒนา  (ตัวช้ีวัดที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 85) จํานวน 9 ตัวช้ีวัด คือ  
(1) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 74.13 เปนคะแนนจาก

การประเมินการับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย สินของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน วยงานและการ โดย
บุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวาหนวย
งาน ควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตองเพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายใน
ไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของ 
หนวยงานดวย 
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(2)  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  75.00  เปนคะแนการเผย

แพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน ทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน  ไดแกขอมูลพื้นฐานขาวประชาสัมพันธและการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน  
ไดแก แผนดําเนินงานการปฏิบัติงานและการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบรปะมาณ ไดแกแผนการใชจายงบ
ประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการ 
ทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในการประเด็น ขางตนแสดงถึงความโปรงใสใน
การบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน  

(3)  ตัวชี้วัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 75.42 เปนคะแนนจากการเผยแพร 
ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน ทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน  ไดแกขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การ
บริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการ
ใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
ไดแก นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรอง
เรียนการทุจริตและการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมซึ่งการเผยแพรขอมูลในการประเด็นขางตนแสดงถึงความโปร
งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน  

(4)  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 78.54 เปนคะแนน จากการ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน  
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการ ทํางานของ 
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ซึ่ง 
หนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย  

(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 79.19 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไวสะทอนใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดีหนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน  

(6) ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.90 เปนคะแนนจากการ ประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจาย
เงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไป จนถึงลักษณะ
การใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแก่ตนเองหรือ 
พวกพองการเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณหรือคาเดินทางฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงานควรใหความสําคัญกับการเปดโอกาสให
บุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได  

(7) ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.43 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ ดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
อยางเครงครัด เห็นไดวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงาน ของหนวยงานวายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว และไมพบวาไมมีผลงานหรือขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึง 
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งาย ไมซับซอน อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น และเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ 

(8)  ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  82.83   เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการ ความโปรงใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให
บริการแกผมูาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน  

 (9)  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 84.65 เปนคะแนน จากการ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการ สื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชนเห็นไดวาหนวยงานให
ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการ
จัดใหมีชองทางใหผูรับบริการผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
การใชบริการนอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรอง
เรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการผูมาติดตอหรือผูมีสวนได้
ส่วน เสียอยางมีประสิทธิภาพ 

  

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน  
 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 

ประจําปี 2563” ที่กําหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ
และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ จัดให้
มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึ งกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ําเสมอ 3) การใช้อํานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหน่ง
งาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทําคู่มือ
และระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษ
อย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มี
จิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการป้องกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  
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แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูน
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริ มให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการ
ทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
กํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ที่สําคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

5. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จากการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลบัวงาม  เมื่อวันที่ 16  มีนาคม  2564  ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือกําหนด
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ดังนี ้

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การเปิดเผย
ข้อมูล 

ปรับปรุงเว็บไซต์และ
ลงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือให้บุคคล
ภายในและ
บุคคลภายนอก
หน่วยงานได้รับทราบ
และเข้าถึงได้ง่าย 

สํานักงานปลัด ประจําปี
งบประมาณ 

2564 

- 

 

- 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการ
ดําเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 

2.คุณภาพด้าน
การดําเนินงาน 

 

มีการจัดทํามาตรฐาน
การทําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบัวงาม  เพื่อให้
การบริการเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกันทั้ง
หน่วยงาน และมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด ประจําปี
งบประมาณ 

2564 

- - 

3.การป้องกัน 
การทุจริต 

มีการปรับปรุงเว็บไซต์
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบัวงามโดย
การนําข้อมูลต่างๆ ลง
ให้ครบถ้วน เช่น
แผนการดําเนินงาน/
งบประมาณ/โครงการ/
กิจกรรม และข้อมูล
ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
จะต้องมีการตรวจสอบ
และต่ออายุเว็บไซต์ให้
ทันกําหนดการพร้อมที่
จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 
รวมถึงจัดทําช่องทาง 
E-SERVICE ให้แก่ผู้
ขอรับบริการและ 
สามารถขอรับการ
บริการตามอํานาจ
หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านเว็บไซต์ 

สํานักงานปลัด ประจําปี
งบประมาณ 

2564 

- - 
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รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปี 2564   
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