
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จงัหวัดบงึกาฬ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 จำกผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง พบว่ำ   มี
ผลคะแนน 75.31 คะแนน อยู่ในระดับ  B  ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
 1. กำรปฏิบัติหน้ำที่                     97.71 คะแนน จำกผลคะแนน IIT พบว่ำมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง กำร

ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร พบว่ำบุคลำกรน ำทรัพย์สินของ
รำชกำรไปใช้ เป็นของส่วนตัวโดยไม่ ได้ขออนุญำต       
อีกทั้ง บุคลำกรส่วนใหญ่ไม่ทรำบขั้นตอนวิธีกำร ในกำร
ขอยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น   

 2. กำรใช้งบประมำณ                   95.79 คะแนน 
 3. กำรใช้อ ำนำจ                         97.13 คะแนน 
 4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร        95.81 คะแนน 
 5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต          96.15 คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 1. คุณภำพกำรด ำเนินงำน             96.86 คะแนน จำกผลคะแนน EIT พบว่ำควรจะต้องปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือ

ระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำนและ พัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งประชำสัมพันธ์กำร       
ด ำเนินงำนเป็น ระยะต่อไป  

 2. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร            96.89 คะแนน 
 3. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน             96.64 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 1. กำรเปิดเผยข้อมูล                    49.06 คะแนน จำกผลคะแนน OIT พบว่ำจะต้องปรับปรุงทั้ง ๒ ด้ำน

คือกำรเปิดเผยข้อมูล โดยไม่มีผู้ตรวจสอบกำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ และด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
พบว่ำ ไม่มีกำรประเมินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 2. กำรป้องกันกำรทุจริต                37.50 คะแนน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จำกผลกำรวิเครำะห์กำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนต้อง ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่จึงได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2565 เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพร้ำว ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.การสร้างฐาน 
ความคิดการ แยกแยะ 
ประโยชน์ ส่วนตัวและ 
ประโยชน์ ส่วนรวม  

1.เสริมสร้ำงฐำนคิดแยกแยะ ประโยชน์
ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบ กำรจัดอบรม/จัดท ำสื่อ 
ประชำสัมพันธ์รณรงค์ 2. จัดคู่มือแนว
ปฏิบัติในกำร ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

ส ำนักปลัด ม.ค.-มี.ค.
65 

รำยงำนผล 
ด ำเนินกำรใน 
ประชุมองค์กร 
ประจ ำเดือน 
กันยำยน 
2565 

2. การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาการให้บริการให้
มีความโปร่งใสมากขึ้น 

1 .  จั ด ท ำ ร ะ บ บ  E-Service เ พ่ื อ
พัฒ นำกำรปฏิ บั ติ งำน ให้ โป ร่ งใส  มี
ป ระสิ ท ธิภ ำพ  และลดขั้ น ตอนกำร
ปฏิบัติงำน และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชนมำกขึ้น 

ส ำนักปลัด ตลอดปี 
65 

เว็บไซต์ของ 
หน่วยงำน 
 

3. ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และการ
ด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1. วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ในปี 
พ.ศ.2564 ประเด็นที่บกพร่องที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำให้ดีขึ้น 
2. จัดประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจให้กับ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมก่อนกำรประเมิน ITA 
3. จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
4. ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ส ำนักปลัด ม.ค.– มี.ค. 
65 

1 .รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำร
ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ำ ร
ทรำบ 
2.เว็บไซต์ของ 
หน่วยงำน 
 

4. โครงการ จัดท า
มาตรการ ส่งเสริม 
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใส ภายใน 
หน่วยงานและ 
วิเคราะห์ความ เสี่ยง
การทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรกำร   
2. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือ จัดท ำ
มำตรกำร 
3. มอบหมำยให้ส ำนักปลัดรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินกำร 

ส ำนักปลัด เม.ษ. -ก.ย.
65 

รำยงำนผลและ 
เอกสำรต่ำง ๆ 
ต ำมตั วชี้ วั ด ที่ 
10 กำรป้องกัน 
กำรทุจริตเพ่ือ 
น ำ ไป เปิ ด เผย 
บนเว็บไซต์ 
 



5. มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทำงใน กำรบริกำรข้อมูล 
ข่ำวสำรตำมมำตรำ ๙ ของ 
พระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของ 
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้อง 
เปิดเผยต่อสำธำรณะ ตำมแนวทำงท่ี ส 
ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ทำงเว็บไซต์
หลักของ หน่วยงำน 

ส ำนักปลัด ตลอดปี 
65 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร 
รอบ  3  เดื อน 
รอบ  6  เดื อน
รอบ  9  เดื อน
รอบ 12 เดือน  
 

 
ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง 

โทรศัพท์/ โทรสำร 042-490-811 


