
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า

ตําบลบ้านเหล่า อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



คํานํา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment : ITA ) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิด
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลด
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 -2580)

รายงานฉบับน้ี ได้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA ) ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2565)
ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนํา
ผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้อนถึงภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน และ
ส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและ
ค่าคะแนนท่ีสูงขึ้นต่อไป

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า
1 ตุลาคม 2565



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2565
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า ตําบลบ้านเหล่า อําเภอเจริญศิลป์

จังหวัดสกลนคร พบว่า มีผลคะแนน 96.26 คะแนน อยู่ในระดับ AA ดังน้ี

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวช้ีวัด ได้ดังนี้

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหน้าท่ี 99.31 คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงในเร่ืองเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ ซ่ึงผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะประเด็น บุคลากรใน
หน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบน หรือ ให้สินบน หน่วยงานควร
ดําเนินการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดข้ึน และ
ดําเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพ่ือจัดการความเส่ียงในการเรียกรับสินบน
หรือให้สินบนดังกล่าว นอกจากนี้ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่า
การทุจริตนั้นเกิดข้ึนท่ีภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดําเนินตามคู่มือหรือ
แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป
ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุอย่างไม่เปิดเผยและไม่เป็นธรรมหน่วยงานควรจัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมท้ังเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบ
องค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือ
รายปี เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่
บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก

2. การใช้งบประมาณ 99.84 คะแนน
3. การใช้อํานาจ 99.48 คะแนน
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.96 คะแนน
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.96 คะแนน
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดําเนินงาน 94.42 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็น คุณภาพการดําเนินงาน ท่ีดี ควรรักษา

มาตรฐานไว้ ท้ังน้ี ควรพัฒนาและการปรับปรุงการทํางาน ซ่ึงผู้ตรวจประเมิน
มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ
ประเมินตํ่า โดยเฉพาะในประเด็น การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดหน่วยงานควร
ดําเนินการจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดย
ระบุท้ังข้ันตอนและระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอน หรืออาจจัดทําข้อมูล
ดังกล่าวเป็นส่ือในรูปแบบอ่ืนๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ
อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จากน้ันประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือ
ประชาสัมพันธ์ ณ สถานท่ีต้ังตามความเหมาะสมต่อไป ประเด็นการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงาน
จะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลายและอํานวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน ข้อเสนอแนะสําหรับ
การประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 94.34 คะแนน
8. การปรับปรุงการทํางาน 94.26 คะแนน

แบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปิดเผยข้อมูล 90.92 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็น ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ

ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment:OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อ
การประเมินท่ีไม่ได้รับคะแนนต้องแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน โดย ทําในรูปแผนผังแสดงตําแหน่งท่ีสําคัญและการแบ่งส่วนงาน
ภายในหน่วยงานต้องแสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานครบ 2 ข้อ
1 ) งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 ) ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องแสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อ เร่ือง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย
รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอน
หรือวิธีการในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ และ
ระยะเวลาดําเนินการ

10. การป้องกันการทุจริต 100.00 คะแนน
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ดังน้ี

มาตรการ/
แนวทาง

วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาํเนินการ

การติดตาผล

1.การสร้าง
ฐานข้อมูลการ
สร้างฐานความคิด
จริยธรรมของ
ข้าราชการ และ
ช่องทางแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงาน

1. เสริมสร้างฐานความคิดแยกแยะ
รูปแบบการจัดอบรม/จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์
3. จัดอบรมและให้ความรู้จริยธรรม
กับข้าราชการ
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติข้ันตอนการ
ร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี

สํานักปลัดฯ ต.ค.65 - มี.ค. 66 รายงานผล
ดําเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจําเดือน
เมษายน

2.การปรับปรุง
ระบบการรายงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/
จัดหาพัสดุอย่างไม่
เปิดเผยและไม่เป็น
ธรรมหน่วยงาน
จัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมท้ังเผยแพร่
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ให้ครบ
องค์ประกอบ

1. จัดทําความเส่ียงและรายงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการทํางาน การ
ประเมินความเส่ียง
2. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

กองคลัง ต.ค.65 - ม.ีค. 66 รายงานผล
ดําเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจําเดือน
เมษายน

3.การดําเนินการ
ตามนโยบาย
บริหารการ
ปฏิบัติงาน/
ให้บริการตาม
มาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และคู่มือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากรในองค์กร
2. มอบหมายให้ฝ่าย/กอง/สํานัก
รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ ต.ค.65 - ม.ีค. 66 รายงานผล
ดําเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจําเดือน
เมษายน

พรรชรนันท์ สายจันดี
(นางพรรชรนันท์ สายจันดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า รักษาราชการแทน
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า


