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เทศบาลต าบลบ้านกอก 
อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลบ้านกอก 

เทศบาลต าบลบ้านกอก ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับ D (59.99 คะแนน) 

ภาพรวมของหน่วยงานเทศบาลต าบลบ้านกอก 
คะแนน   :  59.99   
ระดับผลการประเมิน  : D 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 
 



เทศบาลต าบลบ้านกอก ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ C (71.91 คะแนน) 

ภาพรวมของหน่วยงานเทศบาลต าบลบ้านกอก 
คะแนน   :  71.91 
ระดับผลการประเมิน : C 
 
   

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 1) เทศบาลต าบลบ้านกอก  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C (71.91 คะแนน) 
ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D (59.99 คะแนน)  
คิดเป็นร้อยละ 19.87    
 2) สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 
  

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 
IIT 

แบบวัดการรับรู้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายใน 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 88.17 83.29 ลดลง 
2. การใช้งบประมาณ 73.87 77.06 เพ่ิมข้ึน 
3. การใช้อ านาจ 79.33 79.96 เพ่ิมข้ึน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 71.90 74.79 เพ่ิมข้ึน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 75.58 76.79 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 79.40 80.04 เพ่ิมข้ึน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.27 81.73 ลดลง 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 79.00 77.83 ลดลง 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 30.19 78.42 เพ่ิมข้ึน 
10. การป้องกันการทุจริต 31.25 43.75 เพ่ิมข้ึน 

 เฉลี่ย 59.99 71.91  
 ระดับผลการประเมิน D C  
 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด ได้รับ 80.04 คะแนน คือ 
  3.1 ตัวชีว้ัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 4) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  4.1 ตัวชีว้ัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
  4.2 ตัวชีว้ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  4.3 ตัวชีว้ัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  4.4 ตัวชีว้ัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  4.5 ตัวชีว้ัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง แต่มีคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  5.1 ตัวชีว้ัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  5.2 ตัวชีว้ัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง แต่มีคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ 
  6.1 ตัวชีว้ัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
 7) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมิน น้อยกว่า 60 คะแนน คือ 
  7.6 ตัวชีว้ัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 



2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการ 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ ไขปัญหาการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1. ก าหนดมาตรการ ขั้นตอน ระบบงาน
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.สร้างจิตส านึกให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานปฏิบัติงานตามมาตรการที่
ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดย
หน่ วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า
แผนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม
รวมถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 

1. ก าหนดมาตรการ ขั้นตอน ระบบงาน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.สร้างจิตส านึกให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานป้องกันการเกิดปัญหาการ
ทุจริต 
3.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานที่ก าหนด 
และระบบการควบคุมภายในที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เ คร่ ง ค รั ด  และจะต้ อ ง เป็ น ไปอย่ า ง 
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้อง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการ
ของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม 

1. ให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ให้ข้อมูลแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
อย่างตรงไป ตรงมา 
3. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 



 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ต่อ 
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดย
ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ 

1. มีระบบการประชาสัมพันธ์ 
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  
 2. มีช่องทางให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นในผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 3. รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบการท างาน 
 

ประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการปรับปรุ งระบบการท างาน ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือให้ เกิดความสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด า เนินงานเ พ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย 

1.  มีช่องทางการประเมินผลการ
ให้บริการ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง 
ระบบการท างานให้ดีขึ้น 
2. มีตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเ พ่ือให้ประชาชนได้
ศึกษาก่อนมารับบริการ เช่น งาน
จัดเก็บรายได้  งานขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

ประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ ห้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น 
(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน เช่น แผนด าเนินงาน  
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ เช่น 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เช่น นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
เช่น การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการประพฤติมิชอบ 

1. ด้านการบริหารงาน 
- จัดท ารายงานการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานรอบ 5 
เดือน และ 1 ปี เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน 
2. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรและเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 
- มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ กับ
ประชาชน อย่างชัดเจน 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 
(1) การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
เช่น เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต เช่น มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
 

1. ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการ
ป้องกันการทุจริต 
2. ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลบ้านกอก อ าเภอเข่ืองใน  จังหวดัอุบลราชธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของเทศบาลต าบลบ้านกอก  ดังนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามผล 
1. เสริมสร้างความรู้
ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานเรื่อง
มาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้บุคลากรได้ทราบและเข้าใจ  
3. สร้างจิตส านึกในเรื่องการ
แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

ม.ค. 65-
ก.ย.65 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการ 
 

2. การปรับปรุงระบบ
การท างาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ 
2. เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์  และ
ช่องทางอ่ืน ๆ ที่สามารถด าเนินการ
ได ้เช่น เวทีการประชุมในระดับต่างๆ 
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด ตลอดปี 
งบประมาณ

2565 

1. มีค าสั่งมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง
ข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน/
ผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชน 
3. สถิติการให้บริการ 
ปัญหา อุปสรรค 

3. ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 

1. แต่งตั้ง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ท างาน ในการด าเนินงานต่างๆ ของ 
เทศบาล เช่น 
- คกก.พัฒนา เทศบาล. 
- คกก.ติดตามและประเมินผลแผน 
- คกก.ตรวจรับพัสดุ 
- คกก.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
- คกก.ช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น 
2. จัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานในการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงาน 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

ตลอดปี 
งบประมาณ

2565 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. จัดการประชุม
ประเมินผลการด าเนินงาน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามผล 
4. มาตรการส่งเสริม
การด้านการป้องกัน
การทุจริต 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน  
2. ชี้แจงแบบวัดการรับรองของผู้มีส่วน
ได้ ส่ วนเสี ยภายใน (IIT) รายข้ อให้
บุคลากรได้ทราบและเข้าใจ 
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT) 
4.ประชาสัมพันธ์เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารต่อมาตรการการป้องกันการ
ทุจริต 
 

ส านักปลัด ตลอดปี 
งบประมาณ

2565 

รายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านเว็บไซต์ 
www.bankokubon.go.th/
และFacebook เทศบาล
ต าบลบ้านกอก 

 
ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มรายปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bankokubon.go.th/และFacebook
http://www.bankokubon.go.th/และFacebook

