
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
  จากผลการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ  2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  พบว่ามี
ผลคะแนน  70.45  อยู่ในระดับ  C   

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ  

1.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 
3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด 
มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT ซึ่งสะท้อน คุณภาพ

การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 
85) คือ แบบวัด IIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 
ดังต่อไปนี้ 

1.แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและ
การพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ( job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มี
จิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

2.แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต
โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ          



e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรการส่งเสริม/การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  2564 

  จากการประชุมผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย เมื่อวันที่  8  
กุมภาพันธ์  2564  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตาม
ประเมินผล 

มาตรการ/แนวทาง  
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

1.จัดท าแผนภูมิก าหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน 
2.จัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการเพ่ือ
น ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
3.ก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลการให้คุณ 
ให้โทษตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 

ส านักงานปลัด ก.พ. – มี.ค. 64 รายงานผลการ
ด าเนินงานในการ
ประชุมผู้บริหาร/
หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประจ าทุกเดือน 

มาตรการ/แนวทาง 
การใช้งบประมาณ 

1.จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส 
2.จัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ  และ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส 
3จัดท ารายงานและ
ประชาสัมพันธ์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

กองคลัง ก.พ. – มี.ค. 64 รายงานผลการ
ด าเนินงานในการ
ประชุมผู้บริหาร/
หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประจ าทุกเดือน 

มาตรการ/แนวทาง 
การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล 

1.จัดท ารายละเอียดของ
ต าแหน่งงานและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 

ส านักปลัด ก.พ. – มี.ค. 64 รายงานผลการ
ด าเนินงานในการ
ประชุมผู้บริหาร/
หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประจ าทุกเดือน 

 
 



 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตาม
ประเมินผล 

มาตรการ/แนวทาง  
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

1.จัดท าคู่มือและระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักงานปลัด ก.พ. – มี.ค. 64 รายงานผลการ
ด าเนินงานในการ
ประชุมผู้บริหาร/
หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประจ าทุกเดือน 

มาตรการ/แนวทาง
เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

1.จัดท ามาตรการป้องกันและ
ระบบการติดตามตรวจสอบ
การทุจริต 
2.จัดระบบ/ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนที่หลากหลาย 
3.พัฒนากระบวนการรับข้อ
ร้องเรียนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ทุกส่วน
ราชการ 

ก.พ. – มี.ค. 64 รายงานผลการ
ด าเนินงานในการ
ประชุมผู้บริหาร/
หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประจ าทุกเดือน 

 


