
 

 

 

 

 

 

     

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 



 
คำนำ 

 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
เครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ ื ่อให ้การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เป้า จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 
12 เดือน) เพื่อสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มีประสิทธิภาพ
ในปีถัดไป  
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้ องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มี
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปญัหาการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

มาตรการในการ
เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล
เก ี ่ยวก ับข ั ้นตอน 
ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการ 

- จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

 

1. ผู้รับผิดขอบ
ดำเนินการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

2.   ผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลภายนอก
รับทราบ  

3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
มาตรการในการ
เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน 
ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการ บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
/มาตรการ... 



 
-๒- 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การกำกับ

ติดตาม 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลการเบิกจ่าย
และกา ร ใช ้ จ ่ า ย
งบประมาณ 

- จัดทำประกาศการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
การเบิกจ่ายและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

 

1. ผู้รับผิดขอบ
ดำเนินการจัดทำ
ประกาศการเผยแพร่
ข้อมูลการการ
เบิกจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

2.   ผู้บริหาร
ประกาศการเผยแพร่
ข้อมูลการการ
เบิกจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปี เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  

3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
ประกาศการเผยแพร่
ข้อมูลการการ
เบิกจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปี บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

กองคลัง รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
/มาตรการ... 

 
 
 



 
 

-๓- 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

มาตรการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

- จัดทำรายละเอียด
ของตำแหน่งงานของ
พนักงานองค์กร 

- จัดทำเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์กร 

 

1. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน และจัดทำ
เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์กร 

2.   ผู้บริหารประกาศ
รายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน และจัดทำ
เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  

3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
รายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน และจัดทำ
เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์กร บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
 

/มาตรการ... 
 
 



 
 

-๔- 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

มาตรการในการใช้
ท ร ั พ ย์ สิ น ข อ ง
ราชการ 

- จัดทำคู่มือและ
ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดทำคู่มือ
และระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

2.   ผู้บริหารประกาศ
การจัดทำคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  

3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
ประกาศการจัดทำคู่มือ
และระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
 

/มาตการ... 

 

 

 

 

 

 



 

-๕- 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

มาตรการด้านการ
แก ้ ไขป ัญหาการ
ทุจริต 

- สร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการทำงาน
เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม พร้อมให้มี
จิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการ
ประชาชน 

- เปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและ
ติดตามตรวจสอบ
การทำงานของ
หน่วยงาน ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

- พัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย ให้
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย รวมทั้ง
พัฒนาทักษะของ
ผู้ดูแลระบบด้วย 

1. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดทำ
มาตรการด้านการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  

2.   ผู้บริหารประกาศ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ และถือปฏิบัติโดย
พร้อมเพรียงกัน  

3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่ลง
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
/บดันี.้.. 

 

 

 

 



 

-๖- 

บัดนี้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได ้

ดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานงาน ของสำนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเป้า เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้ 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการใน
การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน 
ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการ 

- ดำเนินการสำรวจ
และปรับปรุงข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน 
ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการ ของแต่ทุก
ฝ่าย 
-ให้แต่ละงานจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงานที่
ได้ปรับปรุงแล้ว และส่ง
ให้กับสำนักปลัด 
-สำนักปลัดรวบรวม
คู่มือการปฏิบัติงาน 
พร้อมประกาศเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ 
โดยทั่วกัน  
-สำนักปลัด ลงเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงานลง
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 

เดือนมีนาคม 
2566 

คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้รับบริการได้
ทราบถึงข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบในแต่
ละงาน 

-เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถึง
ผู้บังคับบัญชา ได้
ปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 

 

 

/มาตรการ... 

 

 

 

 



 

-๗- 

 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ม า ต ร ก า ร
เผยแพร่ข้อมูล
การ เบ ิ กจ ่ า ย
และการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

- กองคลังจัดทำ
ประกาศการเผยแพร่
ข้อมูลการเบิกจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส 
และการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
-เผยแพร่ประกาศการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
เบิกจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตร
มาสและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
ลงบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
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ประกาศการ
เผยแพร่ข้อมูล
การเบิกจ่าย
และการใช้
จ่าย
งบประมาณ
รายไตรมาส 
และการใช้
จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี ลง
บนเว็บไซต์
หลักของ
หน่วยงาน 

 

ประชาชนทั่วไปได้
ทราบข้อมูลการ
เบิกจ่ายและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส 
และการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี ผ่านทาง
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 

 

 

 

/มาตรการ... 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการด้าน
การบริหารงาน
บุคคล 

 

- งานการเจ้าหน้าที่
ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน และ
จัดทำ 
เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
-ผู้บริหารประกาศ
รายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน และ
จัดทำเกณฑ์การ
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ 
-ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
รายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน และ
จัดทำเกณฑ์การ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน    บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
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-รายละเอียด
ตำแหน่งงาน  
-เกณฑ์การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทั่วไปได้
ทราบรายละเอียด
ตำแหน่งงาน  
และเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
 ผ่านทางเว็บไซต์
หลักของ
หน่วยงาน 
 

 

 

/มาตรการ... 

 



 

-๙- 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ม า ต ร ก า ร ใ น
ก า ร ใ ช้
ทร ัพย์ส ินของ
ราชการ 

 

-ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดทำคู่มือ
และระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
-ผู้บริหารประกาศการ
จัดทำคู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
-. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
ประกาศการจัดทำคู่มือ
และระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
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คู่มือและ
ระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

 

เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทั่วไปได้
ทราบคู่มือและ
ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ ผ่านทาง
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 

 

 

/มาตรการ... 

 

 

 

 

 



 

 

-๑๐- 

 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการด้าน
ก า ร แ ก ้ ไ ข
ป ั ญ ห า ก า ร
ทุจริต 

 

-สร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการทำงาน
เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม พร้อมให้มีจิต
สาธารณะและ 
พร้อมให้บริการ
ประชาชน โดยการจัด
ประชุมเพ่ือเสนอ
แนวคิด พร้อมแนวทาง
แก้ไขเป็นประจำทุก
เดือน 
-จัดทำเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้มีช่องทาง
ใ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
ค ิดเห ็นและต ิดตาม
ตรวจสอบการทำงาน
ของหน่วยงาน 
-พัฒนาเว ็บไซต์หลัก
ของหน ่ วยงานให ้ มี
ค ว า ม ท ั น ส ม ั ย  ใ ห้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย รวมทั้งพัฒนา
ทักษะของผู้ดูแลระบบ
ด้วย 
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-จัดประชุม
เจ้าหน้าที่ทุก
เดือน 
-มีช่องทางให้
แสดงความ
คิดเห็นทาง
เว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

หน่วยงานได้มี
วัฒนธรรมใน
องค์กรในการ
ทำงานเพ่ือ
ประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
และประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้า
มาแสดงความ
คิดเห็นหรือ
ตรวจสอบการ
ทำงานของ
หน่วยงานผ่านทาง
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ 
 

 

 

       
  

 


