
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน      อำเภอร้องกวาง     จังหวัดแพร่ 

 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่( ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมามีค่า
คะแนน 89.58 อยู่ใน ระดับ A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยมีผลวิเคราะห์การประเมินแต่ละตัวชี้วัด แยกตามตัวชีวัดดังนี้ 
 

ตัวชีวัด ระดับคะแนนที่ได้ ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 86.19 คะแนน จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจนสร้างระบบการ

ประเมินประสิทธิภาพให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็ นไปตามหลักการ
ปกปิดความลับจองผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลัก
คุณธรรมและความสามรถ 
 

2.การใช้งบประมาณ 73.28 คะแนน จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 
 

3.การใช้อำนาจ 82.90 คะแนน การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคลจัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

4 .ก าร ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ท าง
ราชการ 

74.79 คะแนน จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืมคืนและการ
ลงโทษอย่างเคร่งครัด 
 

5 .ก ารแก้ ไขปั ญ ห าการ
ทุจริต 

75.61 คะแนน เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็ม
กำลังความสามารถโดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
และเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
 



ตัวชีวัด ระดับคะแนนที่ได้ ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียนอกใน EIT 
6.คุณภาพการดำเนินงาน 96.95 คะแนน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา

เพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.99 คะแนน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีการ
ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
 

8.การปรับปรุงการทำงาน 94.49 คะแนน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือคำแนะนำในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
9.การเปิดเผยข้อมูล 85.83 คะแนน เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไปงบประมานการจัดซื้อ

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

10.การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือ
กำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับ
ติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
จำทำแผน/แนวทางปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกมิติของการปฏิบัติงานในองค์กรพร้อมกำหนดการ
กำกับติดตามการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 

  



จากการประชุมคณะทำงาน เพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 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 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 

ราย งานผลการดำเนิ น การ
ประชุมประจำเดือน 
 
ราย งานผลการดำเนิ น การ
ประชุมประจำเดือน 
 
 
ราย งานผลการดำเนิ น การ
ประชุมประจำเดือน 

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

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 

ราย งานผลการดำเนิ น การ
ประชุมประจำเดือน 
 
 
ราย งานผล การดำเนิ น การ
ประชุมประจำเดือน 
 
 

 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

3.การใช้อำนาจ 1.จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (Job description) 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เผยแพร่อย่างเปิดเผย 
 
2.รับ ฟังความคิด เห็นจากผู้ที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพปฏิบัติงาน  
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 
 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

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

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

5.การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

1.สร้างค่านิยมที่พ่ึงประสงค์สร้างวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของส่วนร่วมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  

2.รับ ฟังความคิด เห็นจากผู้ที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพปฏิบัติงาน  
 
3.จัดทำมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเผยแพร่อย่างเปิดเผย 
 
4.จัดทำช่องทางการเรียกร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดย
ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้
โดยง่าย 
 
5.จัดทำช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานได้โดยง่ายและ
สะดวก 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

สำนักปลัด 
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 

สำนักปลัด 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 

6 .คุ ณ ภ า พ ก า ร
ดำเนินงาน 

1 .ประชาสั ม พันธ์แผนภู มิ  ขั้ น ตอน  ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการงานด้านต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
2.ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี  
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
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 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 

 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 

8.การปรับปรุงการ
ทำงาน 

1.จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงาน เพ่ือ
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 
  

2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก  

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
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 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
 

 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

10.การป้องกันการ
ทุจริต 

1.จัดทำแผน/แนวทางการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้
ครอบคลุมทุกมิติของการปฏิบัติงานในองค์กร  
 
2.กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 
3.จัดทำมาตรฐานการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้
คุณให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64. – ก.ย. 65 
 

ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 
 
ราย งาน ผลการด ำ เนิ น ก าร
ประชุมประจำเดือน 

 
 
 

           
            


