
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปีงบประมาณ พ
องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน      อําเภอร้องกวาง     จังหวัดแพร่

 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
มีค่าคะแนน 54.18 อยู่ใน ระดับ E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน      อําเภอร้องกวาง     จังหวัดแพร่ 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่(ITA) ในปีงบประมาณ พในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาก ที่ผ่านมา



โดยมีผลวิเคราะห์การประเมินแต่ละตัวชี้วัด แยกตามตัวชีวัดดังนี้ 
ตัวชีวัด ระดับคะแนนที่ได้ ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 84.12 คะแนน จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจนสร้างระบบการ

ประเมินประสิทธิภาพให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการ
ปกปิดความลับจองผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลัก
คุณธรรมและความสามรถ 
 

2.การใช้งบประมาณ 74.81 คะแนน จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ําเสมอ 
 

3.การใช้อํานาจ 76.21 คะแนน การใช้อํานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคลจัดทํารายละเอียดของตําแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

4 . กา ร ใช้ ท รั พ ย์ สิ นท า ง
ราชการ 

69.52 คะแนน จัดทําคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืมคืนและการ
ลงโทษอย่างเคร่งครัด 
 

5 . กา รแ ก้ ไ ข ปัญหากา ร
ทุจริต 

78.00 คะแนน เสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็ม
กําลังความสามารถโดยจัดทํามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
และเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
 



ตัวชีวัด ระดับคะแนนที่ได้ ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียนอกใน EIT 
6.คุณภาพการดําเนินงาน 80.10 คะแนน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา

เพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 
 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.77 คะแนน จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีการ
ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
 

8.การปรับปรุงการทํางาน 71.07 คะแนน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือคําแนะนําในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
9.การเปิดเผยข้อมูล 31.63 คะแนน เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไปงบประมานการจัดซื้อ

จัดจ้างหาพัสดุและการบริการทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปและการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 
 

10.การป้องกันการทุจริต 12.50 คะแนน จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกํากับ
ติดตามการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
จําทําแผน/แนวทางปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกมิติของการปฏิบัติงานในองค์กรพร้อมกําหนดการ
กํากับติดตามการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 



 จากการประชุมคณะทํางาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ประจําปีงบประมาณ                   
พ.ศ.2563  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ดังนี้ 
  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 1.จัดทําแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 
 
2.จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ ณ จุดบริการประชาชน 
 
3.จัดทํามาตรฐานการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้
คุณให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

สํานักปลัด 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 

รายงานผลการ ดํ า เ นินการ
ประชุมประจําเดือน 
 
รายงานผลการ ดํ า เ นินการ
ประชุมประจําเดือน 
 
 
รายงานผลการ ดํ า เ นินการ
ประชุมประจําเดือน 

2.การใช้งบประมาณ 1.เผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง
โปร่งใส 
 
2.จัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ําเสมอ
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส  
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 

รายงานผลการ ดํ า เ นินการ
ประชุมประจําเดือน 
 
 
รายงานผลการ ดํ า เ นินการ
ประชุมประจําเดือน 
 
 

 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

3.การใช้อํานาจ 1.จัดทํารายละเอียดของตําแหน่งงาน (Job description) 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เผยแพร่อย่างเปิดเผย 
 
2.รับฟังความคิดเห็นจากผู้ ที่ เ กี่ยวข้องเ พื่อปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพปฏิบัติงาน  
 

สํานักปลัด 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 
 
 

ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1.จัดทําคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 
 
2.จัดทําคําร้องการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 
3.จัดทําทะเบียนคุมบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ขอ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 
4.กําหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 

ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
รายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

5.การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

1.สร้างค่านิยมที่พึ่งประสงค์สร้างวัฒนธรรมการทํางานเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของส่วนร่วมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  

2.รับฟังความคิดเห็นจากผู้ ที่ เ กี่ยวข้องเ พื่อปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพปฏิบัติงาน  
 
3.จัดทํามาตรฐานการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเผยแพร่อย่างเปิดเผย 
 
4.จัดทําช่องทางการเรียกร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดย
ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้
โดยง่าย 
 
5.จัดทําช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานได้โดยง่ายและ
สะดวก 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

สํานักปลัด 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 

ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 

รายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
 
ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 

6 . คุ ณ ภ า พ ก า ร
ดําเนินงาน 

1.ประชาสัม พันธ์แผนภู มิ  ขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการงานด้านต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
2.ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี  
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 

ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
 
ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

7.ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
 

1.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ 
แผนผังการให้บริการ 
  

2.แพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 
3.จัดทําช่องทางการสนทนาบนหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน (กระดานถาม-ตอบ)  
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 

 

ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 

รายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
รายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 

8.การปรับปรุงการ
ทํางาน 

1.จัดการประชุมประจําเดือนผู้บริหาร พนักงาน เพื่อ
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน 
  

2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก  

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 

ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 

9.การเปิดเผยข้อมูล 1.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป ข้อมูลงบประมาณ การ 
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การบริหารงานบุคคลและข่าว
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

2.จัดให้มีช่องทางการสนทนา (ถาม – ตอบ) บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 

3.จัดให้มีบริการผ่านระบบ E-Service บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

 
สํานักปลัด 

 
 

สํานักปลัด 

มี.ค. – ก.ย. 64 
 
 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 

ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 
 

 
ร ายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 
 

รายง านผลการ ดํ า เ นิ นการ
ประชุมประจําเดือน 



 


