
 
 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 
  
 

   
 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

            อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ    
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

******************* 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 

–ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี เจตนารมณี มีุี่งหวีังใหี หนี่วยงานีภาครัฐีกลุ่มเป้าหมายได รับทราบีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานตนเองและน าข อมูลผลการประเมีินรวมทั้งขี อเสนอแนะไปปรีับใชี ในการพีัฒนาและยกระดีับการดำเนีินงานของ
หนี่วยงานไดี อยี่างีเหมาะสมเพื่อแสดงให เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตรวมทั้งสะท อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล                           
(Good Governance) ให เป็นท ่ประจักษ ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับน ้ ประกอบด วย
ผลคะแนนจากตัวช ้วัดทั้ง 10 ตัวช ้วัด ดังน ้ (1) การปฏิบัติหน าท ่ (2)การใช งบประมาณ (3) การใช อ านาจ (4) การใช ทรัพย สินของ
ราชการ (5) การแก ไขปัญหาการทุจริต (6)ีคุณภาพการด าเนินการ (7) ประสิทธีิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรีุงระบบการท างาน         
(9) การเปีิดเผยขี อมีูลีและ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรีู ของผู ม ส่วนได เส ยภายใน (Internal) การรีับรูี ของ
ผูี รีับบรีิการผูี มาตีิดตี่อหรีือผูี มี สี่วนไดี เสี ยภายนอก (External) และการเผยแพรี่ขี อมีูลท ี่เปี็นปีัจจีุบีันบนีเว็บไซต ของหน่วยงาน (Open 
Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งน ้จะสะท อนให เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งน ้จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสีในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได อย่างม ประสิทธิภาพีเป็นอ ก  หนึ่งหน่วยงานท ่ร่วมกันขับเคลื่อนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
การด าเนินงานภาครัฐใต กรอบธรรมาภิบาลและประการส าคัญ คือ ได ม บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ                     
ซึ่ งจะสามารถสะท อนภาพลักษณ เชิ งบวก  ให กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่ งผลต่อการยกระดับค่ าดัชน การรับรู การทุจริต                      
(Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให ม อันดับและผลคะแนนท ่ด ยิ่งข้ึนต่อไป 
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 มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ พบว่ามีผลคะแนน 
93.08 คะแนน อยู่ในระดับ A 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ผลคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   
1.ีการปฏิบัติหน าท ่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 97.67 จากผลคะแนนีIIT พบว่าีม ประเด็นท ่ต อง 
2. การแก ไขปัญหาการทุจริตีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 97.29 ปรับปรุงในเรื่องของการใช งบประมาณ 
3.ีการใช ทรัพย สินของราชการีีีีีี 96.62  
4.ีการใช อ านาจีีีีีีีีีีีีีี 95.12  
5.ีการใช งบประมาณีีีีีีีีีีีีีีีีี 94.25  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผลคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
6. ประสิทธิภาพการสื่อสารีีีีีีีีีีีีี 94.07 จากผลคะแนนีEIT พบว่าีม ประเด็นท ่ต อง 
7. การปรับปรุงการท างานีีีีีีีีี 92.13 ปรับปรุงในเรื่องคุณภาพการด าเนินงาน 
8. คุณภาพการด าเนินงานีีีีีีีีี 91.62  
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผลคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
9. การป้องกันการทุจริตีีีีีีีีีีีีีีี 93.75 จากผลคะแนนีOIT พบว่าีม ประเด็นท ่ต อง 
10. การเปิดเผยข อมูลีีีีีีีีีีีีี 88.42 ปรับปรุงในเรื่องการเปิดเผยข อมูล 



 
 

 
รายละเอียดผลการประเม ินและข ้อเสนอแนะประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. แบบว ัดการรับรู้ของผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
I1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให บริการแก่ผู มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน ้ มาก น อยเพ ยงใด ได คะแนน 

97.46 คะแนน 
I2. บีุคลากรในหนี่วยงานของที่าน ปฏีิบีัตีิงาน/ใหี บรีิการแกี่ผูี มาตีิดตี่อทั่วๆไป กีับผูี มาตีิดตี่อท ี่รูี จีักเป็นการส่วนตัวเท่าเที ยมกีัน   

มากน อยเพี ยงใด ได คะแนน 93.65ีคะแนน 
I3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ม พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปน ้ อย่างไร ได  คะแนน 96.18 คะแนน 
I4 บีุคลกรในหนี่วยงานของที่าน มี การเรี ยกรีับสิ่งดีังตี่อไปน ้ จากผูี มาตีิดตี่อ เพีื่อแลกกีับการีปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือให บริการ หรือไม่ ได คะแนน 100 คะแนน 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลท ่ให กันในโอกาสต่างๆีโดยปกตอตามขนบธรรมเน ยมีประเพณ ีหรือวัฒนธรรมีหรือให กันตา  

มารยาทท ่ปฏิบัติกันในสังคมแล วีบุคคลในหน่วยงานของท่านีม การรับสิ่งดังต่อไปน ้ีหรือไม่ีได คะแนน 100.00 คะแนน 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่านีม การให สิ่งดังต่อไปน ้ีแก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร าง ความสัมพันธ ท ่ด และคาดหวังให 

ม การตอบแทนในอนาคตหรือไม่ ได คะแนน 98.72 คะแนน 
I7 ท่านรู เก ่ยวกับแผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 89.81 คะแนน 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช จ่ายงบประมาณ โดยคำ นึงถึงประเด็นดังต่อไปน ้ มากน อยเพ ยงใดได   94.90 คะแนน 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ อง มากน อยเพ ยงใดได คะแนน 96.15 คะแนน 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ม การเบิกจ่ายเงินท ่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  

ีีีมากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 96.15 คะแนน 
I11 หน่วยงานของท่านม การจัดซื้อจัดจ าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน ้ มากน อยเพ ยงใด                     

ได คะแนน 94.88 คะแนน 
I12 หน่วยงานของท่านีเปิดโอกาสให ท่าน ม ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช จ่ายงบประมาณีตาม ประเด็นดังต่อไปน ้ มากน อย

เพ ยงใด ได คะแนน 93.59 คะแนน 
I13 ท่านได รับมอบหมายงานจากผู บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 92.38 คะแนน 



 
 

I14 ท่านได รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานีมากน อยเพ ยงใด ได  คะแนน 93.65 คะแนน 
I15 ผู บังคับบัญชาของท่าน ม การคัดเลือกผู เข ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม  

มากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 89.77 คะแนน 
I16 ท่านเคยถูกผู บังคับบัญชาสั่งการให ท าธุระส่วนตัวของผู บังคับบัญชาีมากน อยเพ ยงใดี ได คะแนน 96.19 คะแนน 
I17 ท่านเคยถูกผู บังคับบัญชาสั่งการให ท าในสิ่งท ่ไม่ถูกต องีหรือม ความเส ่ยงต่อการทุจริตีมากน อยเพ ยงใด  

ได คะแนน 100.00 คะแนน 
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน ม ลักษณะดังต่อไปน ้ มากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 98.72  คะแนน 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ม การเอาทรัพย สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให  กลุ่มหรือพวกพ อง มากน อยเพ ยงใด 

ได คะแนน 100.00 คะแนน 
I20  ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย สินของราชการไปใช ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านม ความสะดวก มากน อยเพ ยงใด ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 

ได คะแนน 94.92 คะแนน 
I21 ถ าต องม การขอยืมทรัพย สินของราชการีไปใช ปฏิบัติงานีบุคลากรในหน่วยงานของท่านีม การขออนุญาตอย่าง

ถูกต องีมากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 96.19 คะแนน 
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ม การน าทรัพย สินของราชการไปใช โดยไม่ได ขออนุญาตอย่างถูกต อง จากหน่วยงานของท่าน  

มากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 98.73 คะแนน 
I23 ท่านรู แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านีเก ่ยวกับการใช ทรัพย สินของราชการท ่ถูกต อง มากน อย เพ ยงใด ได คะแนน 94.92 

คะแนน 
I24 หน่วยงานของท่าน ม การกำ กับดูแลและตรวจสอบการใช ทรัพย สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให ม การน าไปใช ประโยชน ส่วนตัว  

กลุ่ม หรีือพวกพี อง มากน อยเพี ยงใด ได คะแนน 94.92 คะแนน 
I25 ผู บริหารสงูสุดของหน่วยงานของท่าน ให ความสำคัญกับการต่อต านการทุจริต มากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 97.46  คะแนน 
I26 หน่วยงานของท่าน ม การดำ เนินการ ดังต่อไปน ้ หรือไม่ ได คะแนน 100.00 คะแนน 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได รับการแก ไข มากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 94.88ีคะแนน 
I28 หนี่วยงานของที่าน มี การดำเนีินการดีังตี่อไปน ้ ตี่อการทีุจรีิตในหนี่วยงาน มากนี อยเพี ยงใด ได ีคะแนน 98.73 คะแนน 
I29 หน่วยงานของท่านีม การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานีเพื่อ

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานีมากน อยีเพ ยงใด ได คะแนน 96.15 คะแนน 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน มการทุจริตท ่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านม ความคิดเห็นต่อ ประเด็นดังต่อไปน  ้อย่างไร ได 

คะแนน 96.51 คะแนน 
 มีข้อเสนอดังนี ้
  อยากให ข าราชการทุกหน่วยงานขององค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อออกให ความรู กับประชาชนอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบว ัดการร ับรู้ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
E1 เจี าหนี าท ่ของหนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ ปฏีิบีัตีิงาน/ใหี บรีิการแกี่ที่าน ตามประเดี็น ดีังตี่อไปน ี มากีน อยเพ ยงใด ได คะแนน 

89.78 คะแนน 
E2 เจ าหนี าท ่ของหน่วยงานท ่ท่านติดต่อ ปฏีิบัติงาน/ใหี บรีิการแกี่ที่าน กีับผูี มาตีิดตี่ออีืี่นๆอยี่างเที่าเท ยมกันมากน อยเพ ยงใด  

ได คะแนน 89.78 คะแนน 
E3  เจี าหนี าท ่ของหนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ ใหี ขี อมีูลเก ี่ยวกีับการดำเนีินการ/ใหี บรีิการแกี่ที่านอยี่างีตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข อมูล มากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 89.78 คะแนน 
E4 ในระยะเวลา 1 ปีท ่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ าหนี าท ่ของหน่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อรี องขอใหี จี่ายหรีือให สิ่งดังต่อไปน ้  

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให บริการ หรือไม่ได คะแนน 100  คะแนน 
E5 หนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ มี การดำเนีินงาน โดยคำนีึงถีึงประโยชนี ของประชาชนและสี่วนรวมเปี็นหลีัก มากน อยเพี ยงใด  

ได คะแนน 88.77  คะแนน 
E6 การเผยแพรี่ขี อมีูลของหนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ มี ลีักษณะดีังตี่อไปน ้ มากนี อยเพี ยงใด ไดี คะแนน 90.29 คะแนน 
E7 หนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ มี การเผยแพรี่ผลงานหรีือขี อมีูลท ี่สาธารณชนควรรีับทราบอยี่างชีัดเจนีมากน อยเพ ยงใด ได 

คะแนน 90.29 คะแนน 
E8  หนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ มี ชี่องทางรีับฟีังคำตีิชมหรีือความคีิดเหี็นเก ี่ยวกีับการดำเนีินงาน/การให บริการ หรือไม่  

ได คะแนน 100 คะแนน 
E9 หน่วยงานท ่ท่านติดต่อ ม การชี ้แจงและตอบค าถาม เมื่อม ขี อกังวลสงสัยเก ่ยวกับการดำเนีินงานได ีอย่างชัดเจน มากน อย

เพ ยงใด ได คะแนน 89.78 คะแนน 
E10 หนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ มี ชี่องทางใหี ผูี มาตีิดตี่อรี องเรี ยนการทีุจรีิตของเจี าหนี าท ี่ในหนี่วยงานหรือไม่  

ได คะแนน 100 คะแนน 
E11 เจี าหนี าท ี่ของหนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ มี การปรีับปรีุงคีุณภาพการปฏีิบีัตีิงาน/การใหี บรีิการใหี ด ีข้ึนมากน อยเพ ยงใดีได 

คะแนนี90.29 คะแนน 
E12  หนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อมี การปรีับปรีุงวีิธี การและข้ันตอนการดำเนีินงาน/การใหี บรีิการดี ข้ึนมากน อยเพ ยงใด  

ได คะแนน 90.29 คะแนน 
E13 หนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ มี การนำเทคโนโลยี มาใชี ในการดำเนีินงาน/การใหี บรีิการใหี เกีิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่  

ได คะแนน 100 คะแนน 
E14  หนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ เปีิดโอกาสใหี ผูี รีับบรีิการผูี มาตีิดตี่อหรีือผูี มี สี่วนไดี สี่วนเสี ย เขี าไปม ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ 

ด าเนินงาน/การให บริการของหน่วยงานได ด ข้ึน  มากน อยเพ ยงใด  ได คะแนน  89.78 คะแนน 
E15 หนี่วยงานท ี่ที่านตีิดตี่อ มี การปรีับปรีุงการดำเนีินงาน/การใหี บรีิการ ใหี มี ความโปรี่งใสมากขึี นีมากน อยเพ ยงใด ได คะแนน 

90.29 คะแนน 

ม ีข้อเสนอแนะดังน้ี 
   1. ควรม รายงานโครงการงบประมาณีแจ งผลส าเร็จของงานทุกคร้ังท ่ด าเนินการเสร็จ 



 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

1. การป้องกันการทุจริต คะแนนเฉล ่ย 93.75 คะแนน 
2. การเปิดเผยข อมูล คะแนนเฉล ่ย 88.42 คะแนน 

 
ผลการว ิเคราะห ์และความโปร่งใสในการด าเน ินงานของหน ่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment –ITA)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************** 
 
1. ผลคะแนนการประเมิน 

วิเคราะห ผลการประเมินีITAีขององค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อีปีงบประมาณีพ.ศ.2564 
จากผลการประเมินีITA ในปีงบประมาณีพ.ศ.2564ีองค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อีพบว่าม ผลคะแนนี93.08ี
คะแนนีอยู่ในระดับีA 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ผลคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   
1.ีการปฏิบัติหน าท ่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 97.67 จากผลคะแนนีIIT พบว่าีม ประเด็นท ่ต อง 
2. การแก ไขปัญหาการทุจริตีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 97.29 ปรับปรุงในเรื่องของการใช งบประมาณ 
3.ีการใช ทรัพย สินของราชการีีีีีี 96.62  
4.ีการใช อ านาจีีีีีีีีีีีีีี 95.12  
5.ีการใช งบประมาณีีีีีีีีีีีีีีีีี 94.25  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผลคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
6. ประสิทธิภาพการสื่อสารีีีีีีีีีีีีี 94.07 จากผลคะแนนีEIT พบว่าีม ประเด็นท ่ต อง 
7. การปรับปรุงการท างานีีีีีีีีี 92.13 ปรับปรุงในเรื่องคุณภาพการด าเนินงาน 
8. คุณภาพการด าเนินงานีีีีีีีีี 91.62  
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผลคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
9. การป้องกันการทุจริตีีีีีีีีีีีีีีี 93.75 จากผลคะแนนีOIT พบว่าีม ประเด็นท ่ต อง 
10. การเปิดเผยข อมูลีีีีีีีีีีีีี 88.42 ปรับปรุงในเรื่องการเปิดเผยข อมูล 



 
 

 
จากตารางขี างต น สามารถสรุปได ว่า จุดแข็งท ่หน่วยงานไดี คะแนนสีูงสุดคือ ตัวชี ้วัด “การปฏิบัติหน าท ่” โดยได คะแนนรี อย

ละี97.67 และตัวชี ้วีัดท ่หน่วยงานได คะแนนต่ าสุด คือ ตวัชี ้วัด “การเปิดเผยข อมูล” โดยได คะแนนร อยละ 88.42 ีีีีี 

2. การว ิเคราะห ์ข้อม ูล 
เมื่อน าผลการประเมีินคีุณธรรมและความโปรี่งใสของการด าเนีินงานของหนี่วยงานภาครีัฐี ( Integrity and Transparency 

Assessment – ITA) ขององค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 มาวิเคราะห ีโดยจ าแนกตามรายดัชน ในีีีีีีีีีี
แต่ละตัวช ้วัดีสามารถแสดงให เห็นถึงจุดแข็งและจุดท ่ องค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อี จะต องม การพัฒนาเพื่อปรับปรุงและยกระดับีีีีีีีีีีี
ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป รายละเอ ยดดังน ้ 

2.1 จุดแข ็ง (ตัวช ี้ว ัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95) จ านวน 4 ตัวช ี้ว ัด ได้แก่ 

2.1.1 ตัวช ้วัด “การปฏิบัติหน าท ่ (ตัวช ้วัดท ่ 1 ของตัวช ้วัดการประเมิน) โดยม ผลการ ประเมินเท่ากับร อยละ 97.67 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ  ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานตนเอง ในประเด็นท ่
เก ่ยวข องกับการปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐานม ความโปร่งใส  ปฏิบัติงานม กระบวนงานตามข้ันตอนและระยะเวลาท ่กำหนดไว  บ่งช ้ถึงีีีีีีีีีีีีี
ความโปรงใสและม  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

2.1.2 ตีัวชี ้วีัด “การแกี ไขปีัญหาทีุจรีิต” (ตีัวชี ้วีัดท ่ 5 ของตีัวชี ้วีัดการประเมีิน) โดยมี ผลีคะแนนเท่ากับร อยละ 
97.29 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ แก ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท ่เก ่ยวข อง
กับการให ความสำคัญของผู บริหารสูงสุดในการต่อต านการทุจริตอย่างจริงจัง  ซึ่งจากผลคะแนนสะท อนให เห็นได ว่า ผู บริหารสูงสุดองค การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต านการทุจริตอย่างจริงจัง 

2.1.3 ตัวช ้วัด “การใช ทรัพย สินของทางราชการ” (ตัวช ้วัดท ่ 4 ของตัวช ้วัดการประเมิน) โดยม ผลคะแนนเท่ากับร อยละ 
96.62 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ  การใช ทรัพย สินของทางราชการ ในประเด็นท ่เก ่ยวข องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย สิน ของราชการหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให ผู อ่ืนท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
พฤติกรรมการยืม จากผลคะแนนสะท อนให เห็นว่า องค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อม กระบวนการในการขออนุญาตอย่างชัดเจนถูกต อง          
ตามระเบ ยบ ม การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช ทรัพย สินของทางราชการอย่างต่อเนื่องม มาตรฐานในการ  ปฏิบัติท ่เป็นแนวทาง
เด ยวกัน 

2.1.4 ตัวช ้วัด “การใช อ านาจ” (ตัวช ้วัดท ่ 3 ของตัวช ้วัดการประเมิน) โดยม ผลคะแนน เท่ากับร อยละ 95.12ีเป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช อ านาจ ของผู บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท ่เก ่ยวข องกับีี ีีีีีีีีีีี
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให สิทธิประโยชน ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ   
ซึ่งจากผลคะแนนสะท อนให  เห็นได ว่า บุคลากรขององค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อม ความเชื่อมั่นต่อการใช อ านาจของผู บังคับบัญชาีี ีีีีีีีีีีีี
ในการมอบหมายงาน การประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาความด ความชอบและพิจารณาด านอื่นๆด วยความเป็นธรรม 



 
 

2.2 จ ุดที่ต้องพ ัฒนา (ต ัวชี้ว ัดท่ีได้คะแนนต่ ากว ่ารอ้ยละ 95) จ˚านวน 5 ตัวช ี้ว ัด ดังน้ี 
2.2.1 ตัวชี ้วัด “การใช งบประมาณ” (ตัวชี ้วีัดท ่ 2 ของตัวชี ้วีัดการประเมีิน) โดยมี ผลคะแนนีเท่ากับร อยละ 94.25     

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการ ต่างีๆีของหน่วยงานในประเด็นท ่เก ่ยวข องกับีีีีีีีีีีีีีีี
การใช จ่ายเงินงบประมาณีนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช จ่าย งบประมาณประจำปีและการเผยแพร่อย่างโปร่งใส จนถึงลักษณะการใช จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่าง คุ มค่า เป็นไปตามวัตถุและไม่ม ผลประโยชน ทับซ อน กระบวนการจัดซื้อจัดจ างและการตรวจรับพัสดุเป็นไป ีีีีีีีีีีีีีี
ตามระเบ ยบีให ความส าคัญต่อการเปิดโอกาสให ประชาชนม ส่วนร่วมในกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ าง  เผยแพร่เปิดเผยข อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ างหลากหลายช่องทางจากผลคะแนนสะท อนให เป็นว่า องค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อีม วินัยด านการเงินการคลัง
การใช จ่ายงบประมาณเพื่อความคุ มค่าและมุ่งเน น ผลประโยชน ของประชาชนเป็นสำคัญ 

2.2.2 ตัวช ้วัด “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” (ตัวช ้วัดท ่ 7 ของตัวช ้วัดการประเมิน) โดยม ผลคะแนนเท่ากีับร อยละ 94.07 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรีับรูี ของผูี รีับบรีิการ ผูี มาตีิดตี่อ หรีือผูี มี สี่วนได ีเส ยของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นท ่
เก ่ยวข องกับการเผยแพร่ข อมูลของหน่วยงานใน เรืี่องตี่างๆตี่อสาธารณชน ซึี่งจากผลคะแนนสะที อนให ีเหี็นวี่าผู ีรีับบรีิการหรีือผูี มาตีิดตี่อ 
รีับรูี ชี่องทางการีแสดงความคิดเห็นเก ่ยวกับการด าเนินงานและการให บริการขององค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อรวมถึงช่องทางการร องเร ยน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งช่องทางการแสดงความเห็นและร องเร ยนม ความสะดวกไม่ซับซ อนบ่งช ี ้ถึงความพร อมและเปิดโอกาสให 
ประชาชนได มี ส่วนร่วมผ่านชี่องทางการสีืี่อสารอย่างหลากหลาย 

2.2.3 ตัวช ้วัด “การป้องกันการทุจริต” (ตัวช ้วัดท ่ี10 ของตัวช ้วัดการประเมิน) โดยม ผล คะแนนเท่ากับ ร อยละ 93.75 
เป็นการตรวจให คะแนนจากการเผยแพร่ข อมูลท ่เป็นปัจจุบันลงเวปไซต ขององค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ www.bangdeur.go.th 
เพื่อเปิดเผยข อมูลให สาธารณชนได ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ีีีได แก่ เจตจ านงสุจริตของผู บริหารการประเมิน
ความเส ่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการเสริมสร างวัฒนธรรมองค กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตีและี(2) มาตรการ ภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจากผล คะแนนสะท อนให เห็นว่าองค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ
ยังสามารถท ่จะด าเนินการได ครบถ วนทั้ง 2 ประเด็น แต่เนื่องจากม บางประเด็นท ่ขาดความเข าใจท ่ตรงกันระหว่างการจัดท าข อมูลและการจัดท า
การเผยแพร่ผ่านระบบ เว็ปไซต  
  ีี2.2.4 ตัวชี ้วัด “การปรับปรุงระบบการท างาน” (ตีัวชี ้วีัดท ่ 8 ของตีัวชี ้วีัดการประเมีิน” โดยีม ผลคะแนนเท่ากับ 
ร อยละ 92.13 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ของผู รับบริการผู มาติดต่อหรือผู ม ส่วนได เส ยของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ ีีีี
ท างานีในประเด็นท ่เก ่ยวข องกับการปรับปรุงพัฒนาองค กรทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของเจ าหน าท ่และกระบวนการท างานท ่เป็นมาตรฐานีการ
น าเทคโนโลย สารสนเทศ มาพัฒนางานเพื่อให เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลคะแนนสะท อนให เห็นว่าองค การบริหารส่วนต าบลบาง
เดื่อม กระบวนการเปิดโอกาสให ผู มาติดต่องานได มี โอกาสร่วมแสดงความคีิดเห็นในการปรับปรีุงพีัฒนากระบวนการทำงาน ลดข้ันตอนการทำ งาน 
โปร่งใสเปิดเผยน า เทคโนโลย สารสนเทศมาใช พัฒนาระบบงานบริการ 

2.2.5 ตีัวช ้วีัด “คีุณภาพการดำเนีินการ” (ตีัวชี ้วีัดท  ่6 ของตีัวชี ้วีัดการประเมีิน) โดยผลีคะแนนเท่ากีับร อยละ 
91.62 เป็นคะแนนจากการประเมินการรีับรูี ของผูี รีับบรีิการ ผูี มาตีิดตี่อ หรีือผูี มี สี่วนได ี เสี ยของหนี่วยงานตี่อคีุณภาพการด าเนีินงาน        
ในประเดี็นท ี่เก ี่ยวขี องกีับการปฏีิบีัตีิงานของเจี าหนี าท ่ โดยยีึดีตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท ่ก าหนดไว อย่างเคร่งครัดีซึ่งจากผล
คะแนนสะท อนให เห็นว่าีประชาชน ผู มารับบริการม ความเชื่อมันต่อคุณภาพการบริหารงานองค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ท ่ยึดหลักีีีีีีีี
ธรรมาภิบาล ความ โปร่งใส ตรวจสอบได  ไม่เลือกปฏิบัติ ม คู่มือการทีางานเป็นมาตรฐานแนวทางเด ยวกัน ค านึงถึงประโยชน ของ ประชาชน
ส่วนรวมเป็นหลีักส าคัญ 



 
 

     2.2.6 ตัวชี ้วัด “การเปิดเผยขี อมีูล” (ตีัวชี ้วีัดท ่ 9 ของตีัวชี ้วีัดการประเมีิน) โดยมี ผลคะแนนีเท่ากับร อยละี88.42ีีีีี
เ ป็ น ก า ร ต ร วจ ให ค ะแนนจากกา ร เ ผ ยแพร่ ข อ มู ล ท ่ เ ป็ นปั จ จุ บั น ล ง เ วป ไซต ข อ ง อ งค ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บลบ า ง เ ดื่ อี
www.bangdeur.go.th เพื่อเปิดเผยข อมูลให สาธารณชนได ทราบ  ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข อมูลพื้นฐาน  (๒ ) การบริหารงาน           
(3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสรีิมความโปรี่งใสในหน่วยงาน ซึ่งจากผลคะแนน
สะท อนให เห็นวี่า การเผยแพรี่ขี อมีูลขี่าวสารท ี่เปี็นีปัจจุบันลงเวปไซต ขององค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อยังต องด าเนินการให ครบถ วนทั้ง  
6  ประเด็นบางประเด็นท ่ อาจม ข อมูลท ่ไม่ชัดเจนเพ ยงพอ องค การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อสามารถที ่จะปรับปรุงและแกี ไขไดี ในปีต่อไป 

  ขอ้เสนอแนะ มีดังนี้   
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีส่วนแบบวีัดท ่ม คะแนนต่ ากว่าเกณฑ เป้าหมาย (ร อยละ 90)  คือ  แบบวีัด  OIT  จึงม ีข อเสนอแนะเพีื่อการปรับปรุงีีี
การด าเนินงานใหี ม ผลการประเมินท ่ด ยิี่งข้ึนในปี ถัดไป  ดังต่อไปน ้  แบบวีัด OIT เป็นการเปิดเผยขี อมูลพีื้นฐานต่างๆท ่เป็นปัจจีุบันีีีีีีีีีีีีีี
ของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเวี็บไซต ของหน่วยงานอย่างีครบถ วนสมบูรณ และง่ายตี่อการเข าถีึงและแสดงเจตนารมณี ในการป้องกันีีีีีี
ปราบปรามการทุจรีิตโดยม มาตรการท ่เป็นรูปธรรม  จึงควรด าเนินการดีังน ้  1)  การเปิดเผยขี อมูล  เน นการเผยแพรี่ข อมูลพื้นฐานเก ่ยวกับ
การปฏิบีัติงานีประกอบด วยข อมูลด านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบีุคคล  ีีีีีีีีีีีีีีีีี
รวมทั้งขี่าวประชาสีัมพีันธี และม ช่องทางการปฏีิสัมพันธ กับผู รีับบรีิการและประชาชนทั่วไปีและการให บริการผ่านระบบe-serviceีีีีีีีีีีีีีี
โดยต องเผยแพร่ในหัวข อหรือตำแหน่งท ่สามารถเข าถึงและสืบค น ข อมูลได โดยง่ายทุกช่วงเวลา ทั้งน ้ีีต องเป็นการเข าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต 
หลักของหน่วยงานโดยตรง  2) ีการป้องกันการทุจริตจัดประชุมเตร ยมความพร อมเข ารับการประเมิน  ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห ผลีีีีีีี
การ ประเมีินของปี ท ่ผ่านมาเพีื่อก าหนดแนวทางการปรับปรีุงและพีัฒนาจากนั้นจัดท าแนวทางการปฏีิบัติตาม มาตรการภายในและให มี ี ีีีีีีีีีี
การก ากีับติดตามการน าไปปฏีิบัตีิอย่างเป็นรูปธรรมท ่ส าคัญต องมี การพีัฒนาทักษะีความรู ความสามารถของบุคลากรผู ดูแลเวี็บไซตี ของ
หน่วยงานในการปรับปรีุงระบบให ทีันสมัยและมี การีติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต ได อย่างรวดเร็วและม ประสิทธิภาพทรัพยากรบีุคคล  
รวมทั้งขี่าวประชาสีัมพีันธี และม ช่องทางการปฏีิสัมพันธ กับผู รีับบรีิการและประชาชนทั่วไปีและการให บริการผ่านระบบe-serviceีโดยต อง
เผยแพร่ในหัวข อหรือตำแหน่งท ่สามารถเข าถึงและสืบค น ข อมูลได โดยง่ายทุกช่วงเวลา ทั้งน ้ีีต องเป็นการเข าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต หลักของ
หน่วยงานโดยตรง   

              
 



 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒ . ตั ว ช ้ วั ด ท ่ ี ี ๖ี
คุ ณ ภ า พ ก า ร
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น / ก า ร
ให้บริการแก่ผู้รับบริการเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด  
๒. การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันของพนักงาน  
๓. มีการเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีข้ันตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่าง
ชัดเจน  
๒. สร้างจิตส านึก
แก่พนักงานใน
หน่วยงาน
ให้บริการต่อผู้มา
ติดต่ออย่างเท่า
เทียมกัน 
๓. ต้องมีการ
เปิดเผยข้อเท็จจริง
แก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และ
มีแนวทางในการ
ให้ผู้มาติดต่ออย่าง
โปร่งใส โดยเฉพาะ 
(๔) ควรมีประกาศ
ไม่เรียกร้อง
ประโยชน์อื่นใดใน 
การปฏิบัติหน้าที่ 
มีมาตรการโดย
การจัดท าประกาศ
การไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใดๆ 
 
 
 
 
 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ตัวชี้วัดที ่8  
การปรับปรุงระบบ
การท างาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การท างาน ที่พบว่า 
1.ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของอบต. 
2.ควรปรับปรุงการบริการด้าน
ต่าง ๆ ทั้งในแง่ของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ และกระบวนการใน
การให้บริการให้มีข้ันตอนที่
รวดเร็ว และกระชับยิ่งขึ้น 
วิธีการด าเนินการ  
ทบทวนผลการประเมิน  
ในประเด็น ข้างต้น เพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
1.การพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนิน
กิจกรรมของอบต. มากยิ่งขึ้น 
เช่น คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ, คณะกรรมการพิจารณา
การช่วยเหลือประชาชน (วาต
ภัย/อุทภัย/อัคคีภัย/โควิด19) 
เป็นต้น 
2.เมื่อมีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการชุดต่าง ๆแล้ว 
ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ของคณะกรรมการ อย่าง
ต่อเนื่อง และโปร่งใส  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.ค าสั่ง
คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ 
2.รายงานการ
ประชุม 
3.ภาพประกอบ
โครงการ/กิจกรรม 
4.รายงานสรุปผล/
ผลการประเมิน
การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ตัวชี้วัดที ่8  
การปรับปรุงระบบ
การท างาน (ต่อ) 

3.ต้องให้คณะกรรมการ  
มีส่วนร่วมในการประเมินผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม
นั้น ๆ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ 
4.ในแง่ของการบริการ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ควรส่งเสริมให้มี
โอกาสได้รับการอบรม พัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือการบริการที่ดีที่
เหมาะสม 
5.ในแง่กระบวนการในการ
ให้บริการ ควรทบทวน และ
ก าหนดขั้นตอนในการบริการให้
มีความสะดวกรวดเร็ว และ
กระชับยิ่งขึ้น 

   
 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ตัวชี้วัดที ่9  
การเปิดเผยข้อมูล 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ส าหรับพิจารณาและกลั่นกรอง
การเปิดเผยข้อมูล 
๒.ก าชับผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ให้
ด าเนินการรายงานข้อมูล 
ในทุก ๆ เดือน  
๓.ประกาศช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ชัดเจน  
๔.เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตาม  
พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ 
พ.ศ. 254๐ ทางเว็บไซด์หลัก
ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook,แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 
๕.จัดท า E-service เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.ค าสั่ง
คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ 
2.รายงานการ
ประชุม 
3.รายงานสรุปผล/
การติดตาม การ
เผยแพร่ข้อมูล 
4.การประเมินผล
ความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลและ
ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับ
อบต. 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 



 

 

๖.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้
ประชาชนรับทราบช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับทางอบต. 
8.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลด้านการ
เปิดเผยข้อมูล 
9.พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

 



 

 

 


