
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
  1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วสนต าบลเมืองไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ พบว่ามี
คะแนน 56.76 คะแนน อยู่ในระดับ D ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 91.52 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องมี

การปรับปรุงดังนี้  
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับ
ของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลัก
คุณธรรมและความสามารถ 
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

2.การใช้งบประมาณ 77.20 คะแนน 
3.การใช้อ านาจ 85.05 คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.96 คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.83 คะแนน 



ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างสม่ าเสมอ 
3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล 
จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม
การท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ
การท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT) 
6.คุณภาพการด าเนินงาน 85.29 คะแนน จากผลคะแนน EIT พบว่า มีคะแนนผ่านเกณฑ์

เป้าหมาย ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.92 คะแนน 
8.การปรับปรุงการท างาน 84.44 คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล 19.33 คะแนน จากผลคะแนน EIT พบว่า คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องมี

การปรับปรุงดังนี้  
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย 
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 
2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อม
เข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล

10.การป้องกันการทุจริต 12.50 คะแนน 



การประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

2.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  จากการประชุมคณะท างานยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 คระท างานได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการใน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

การเผยแพร่ข้อมูล การก าหนดกรอบแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยแสดง
ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงาน
ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ วิธีการ 
ขั้นตอน และมีหน้าที่ในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

ม.ค.-มี.ค.64 รายงานผลการ
ด าเนินการประชุม
ประจ าเดือด เมษายน 
2564 

ให้ ประชาชนผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามี ส่ ว น ร่ ว ม ใน
การด าเนินงาน 

การก าหนดกรอบแนวทางการให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เ สี ย เ ข้ า ม า ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ด าเนินงาน โดยครอบคลุมสาระที่
แสดงกลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่
จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

-ส านักปลัด ม.ค.-มี.ค.64 รายงานผลการ
ด าเนินการประชุม
ประจ าเดือด เมษายน 
2564 

การส่งเสริมความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
จัดซื้อจัดจ้าง 

การก าหนดกรอบการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างให้มีความโปร่งใส ด าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเปิดเผย
และตรวจสอบได้ โดยแดงให้เห็นถึง
วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ใน
การด าเนินการในเรื่องต่างๆ 

-คลัง ม.ค.-มี.ค.64 รายงานผลการ
ด าเนินการประชุม
ประจ าเดือด เมษายน 
2564 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

การก าหนดกรอบและแนวทางการ
จัดการเรื่องร้องเรียนขอหน่วยงาน
โดยแสดงช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่อง
รอ้งเรียน และการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน 

ส านักปลัด ม.ค.-มี.ค.64 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะชุ ม
ประจ าเดือด เมษายน 
2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
ที่ 868/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

******************************** 
   ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมกนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องและ
ที่ปรึกษาจาก ๓ สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrityand Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประกาศผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น  
   เพ่ือเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอแต่งตั้งคณะท างานยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑. นายหิรัญวุฒิ  บุญล้อม  นายก อบต.เมืองไผ่  ประธานคณะท างาน 

๒. นายดี เดชาธร  คะสุวรรณ  ปลัด อบต.เมืองไผ่  คณะท างาน 
๓. นางสาวภัคมน  บรมรัมย์  หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
๔. นางปทิตตา  ศรีลาแสง  ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
๕. นายชัยภัทร  โนนกระโทก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
6. นายอนุวัฒน์ บุญล้อม   นิติกรปฏิบัติการ   คณะท างาน/เลขานุการ 
๗. นางสาวกิ่งแก้ว  แก้วสมบัติ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน       คณะท างานละผู้ช่วยเลขานุการ 

   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 (นายหิรัญวุฒิ บุญล้อม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 

 


