
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

พบว่า มผีลคะแนน 85.05 อยู่ในระดับ A ดังนี้ 

 
 

  โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแตล่ะตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 89.25 

คะแนน 

ผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ตอ้งปรับปรุงในเรื่อง 

การใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง/

การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุยังมีความโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้น้อย และยังมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใด

รายหนึ่ง ส่วนการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียน  

บุคลกรยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 

2. การใช้

งบประมาณ 

76.40 

คะแนน 

3. การใช้อ านาจ 83.14 

คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สนิ

ของราชการ 

77.34 

คะแนน 



ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

5. การแก้ไขปัญหา

การทุจริต 

80.53 

คะแนน 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พบว่า การก ากับดูแลและตรวจสอบ

การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร อีกทั้ง บุคลากรส่วน

ใหญ่ไม่ทราบหรอืรับรู้ถึงวิธีการขอยมืใชท้รัพย์สินของหน่วยงาน 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการ

ด าเนนิงาน 

 

89.27 

คะแนน 

ผลคะแนน EIT พบว่า ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผู้มาติดต่อใช้บริการ

ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟังค าติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และยังไม่ทราบว่ามี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
บุคลากรควรจะต้องเพิ่มการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  รวมทั้ ง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดตอ่ใช้บริการทราบอย่างตอ่เนื่อง 

7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

76.57 
คะแนน 

8. การปรับปรุงการ

ท างาน 

89.66 

คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 87.98 
คะแนน 

ผลคะแนน OIT การเปิดเผยข้อมูล พบว่า การเผยแพร่องค์ประกอบด้าน
ข้อมูลไม่ครบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดงข้อมูลไม่ครบ 6 เดือนแรก และยังไม่มีรายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการ  
การป้องกันการทุจริต พบว่า การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ข้อมูลการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้ระบุ

ช่วงเวลาการด าเนินการท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าด าเนินการใน
ปีงบประมาณที่ท าการประเมินหรอืไม่ 
 

10. การป้องกันการ

ทุจรติ 

87.50 

คะแนน 

 

  



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การสร้างฐานความคิด

การแยกแยะประโยชน์

ส่วนตัวและประโยชน์

ส่วนรวม 

1. เสริมสร้างฐานความคิด

แยกแยะประโยชน์ส่วนตัว

และประโยชน์ส่วนรวมใน

รูปแบบการจั ดอบรม /

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

รณรงค์ 

2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติใน

ก า ร ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง

ราชการ 

ส านักปลัด ม.ค. – ม.ีค.65 รายงานผล

ด าเนนิการใน

ประชุมประจ าเดือน

ทุกเดือน 

2.มาตรการสง่เสริมความ

โปร่งใสในการจัดซือ้จัด

จ้าง 

ให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคา

ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับ

ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง

ด า เ นิ น ก า ร บั น ทึ ก 

รายละเอียด วิธีการ และ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

แ ล ะ ก า รบ ริ ห า รพั ส ดุ

ภาครัฐ ในระบบเครือข่าย

ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง

กรมบัญชีกลางผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตาม

วิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง

ก าหนดแตล่ะขั้นตอน 

              

กองคลัง ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผล

ด าเนนิการใน

ประชุมองค์การ

บริหารส่วนต าบล

ประจ าเดือน

เมษายน 2565 

ตุลาคม 2565 

3. จัดท ามาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายใน

หนว่ยงานและวเิคราะห์

ความเสี่ยงการทุจรติ 

1. แต่ งตั้ งคณ ะท า งาน

จัดท ามาตรการ 

2. ประชุมคณะท างานเพื่อ

จัดท ามาตรการ 

3. มอบหมายให้ฝ่าย/กอง/

ส านัก รับผิดชอบในการ

ด าเนนิการ 

 

ส านักปลัด ม.ค.-ม.ีค.65 รายงานผลและ

เอกสารตา่งๆ 

ด าเนนิการใน

ประชุมประจ าเดือน

ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

การติดตามผล 

4. มาตรการเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

๒.ระบุวิธีการขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ระบุเวลาการ

ด าเนินการและผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะอย่าง

ชัดเจน 

ส านักปลัด ต.ค.64 – ก.ย.65 รายงานผล

ด าเนนิการใน

ประชุมประจ าเดือน

ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 


