
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ปีงบประมาณ 2564 

 ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง มีผลคะแนน 
74.85 คะแนน อยู่ในระดับ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของ อบต.บ้านสร้าง 

 

 



 

 

ภาพที่ 2 คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



โดยสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวชชี้วัดได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดผลการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ (คะแนนที่ได้ 98.76) ผลคะแนน IIT พบว่า หน่วยงานควรสร้างการรับรู้ให้

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบการถึงแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน 

2. การใช้งบประมาณ (คะแนนที่ได้ 83.63) 
3. การใช้อ านาจ (คะแนนที่ได้ 98.07) 
4. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ (คะแนนที่ได้ 
90.08) 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (คะแนนที่ได้96.98) 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน (คะแนนที่ได้ 85.59) ผลคะแนน EIT พบว่า หน่วยงานควรปรับปรุง

คุณภาพการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
ปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มีความหลากหลาย
มากขึ้นและสะดวกต่อผู้รับบริการ น าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อประชาชนที่มา
ติดต่อให้มากยิ่งขึ้น 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (คะแนนที่ได้ 89.30) 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน (คะแนนที่ได้ 
81.93) 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
9. การเปิดเผยข้อมูล (คะแนนที่ได้ 61.85) จากผลการประเมิน OIT ในปีที่ผ่านมา หน่วยงาน

ควรมีการปรับปรุงและบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ใน
แต่ละด้านดังนี้ 
ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
- จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
-  จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุม้ครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ สามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
- จัดท าและแสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้อง กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง

10. การป้องกันการทุจริต (คะแนนที่ได้ 43.75) 



เช่น รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ด าเนินการ เป็นต้น  
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงาน
ผลของปีที่ผ่านมา 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูล
รายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็น
ต้น 
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และ
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง
เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็น
ข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่
รับการประเมิน 
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี / มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การ
ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /เป็นข้อมูลในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วย



อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้อง
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 
ด้านการป้องกันการทุจริต 
- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการใน
ปีที่รับการประเมิน 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการ
วิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการ
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน 
 

 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.เพ่ิมการรับรู้แก่
บุคลากรในด้านการใช้
จ่ายงบประมาณ ให้
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการ
ใช้งบประมาณมากข้ึน 

1. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใน
ด้านการใช้งบประมาณ 

ทุกส่วนราชการ ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

2565 

รายงานผล
การ

ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กรทุก

เดือน 



2.เพ่ิมการอ านวย
ความสะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน 

1.จัดท าคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการ 

ทุกส่วนราชการ 
มกราคม – 

มีนาคม 2565 
รายงานผล

การ
ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กรทุก

เดือน 

4.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

1.แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

2.ส ารวจความพึงพอใจ 

ทุกส่วนราชการ 
ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 
2565 

รายงานผล
การ

ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กรทุก

เดือน 

5.เพ่ิมการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอน
การด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่การ
ปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานอบต. เพ่ือทบทวนงาน
ในการบริการให้ทันต่อ
สถานการณ์และยุคสมัย 

ทกุสว่นราชการ 
ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 
2565 

รายงานผล
การ

ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กรทุก

เดือน 

6.ส่งเสริมการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานที่
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
และเพ่ิมช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้น 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
เรื่อง  

1. “การบริหารงานบุคล”  

2.“ผลการด าเนินโครงการ ทุก
รอบ 6 เดือนและหลังสิ้น
ปีงบประมาณ”  

3.“กิจกรรมที่หน่วยงานได้
ด าเนินการ”    

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบช่องทางการติดต่อ 
อบต.และจัดท าช่องทางบริการ        
E-service ทีมีความหลากหลาย
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ มกราคม – 
มีนาคม 2565 

รายงานผล
การ

ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กรทุก

เดือน 

 



 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตาม
ผล 

 
5. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
 
6 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน และข้อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูล
ในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของปีที่รับการประเมิน 
 
7. แสดงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
 
8. เพิ่มช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  

   

มาตรการป้องกันการทุจริต 

1. การป้องกันการ
ทุจริต 

- แสดงผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

- วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของปีที่ผ่านมา 

ส านักปลัด ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

2565 

รายงานผล
การ

ด าเนินการ
ในการ
ประชุม

องค์กรทุก
เดือน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


