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        ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธาน ี

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  พบว่า
มีผลคะแนน 88.7๖ คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้ 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. คุณภาพการด าเนินงาน     91.18        คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง

การใช้ทรัพย์สินของราชการพบว่าบุคลากรน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นของส่วนตัวโดยไม่ได้
ขออนุญาตอีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้
ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

2. การปรับปรุงการท างาน      91.01       คะแนน 
3. การปฏิบัติหน้าที่               90.12      คะแนน 
4. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    89.60.....    คะแนน 
5. การใช้อ านาจ                 89.55        คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. การเปิดเผยข้อมูล            88.78        คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่าควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ

ระดับคุณภาพการด าเนินงานและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานเป็นระยะต่อไป 
 

7. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   88.37        คะแนน 
8. การป้องกันการทุจริต        87.50        คะแนน 



แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  87.20  คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่ายังไม่มีการประเมินและ

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

10. การใช้งบประมาณ            83.45   คะแนน 

 
2)ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2565  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
จับ   ดังนี้ 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1. เ ส ริ มสร้ า งฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจัดอบรม/
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติ ในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – 
มี.ค. 65 

รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การปรับปรุง
ระบบการท างาน
และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายใต้
แนวคิด smart 
country : วิถี
ชนบทและสไตล์
เมืองกรุง 

 1 .  ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์  smart 
country 2. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์  
3. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน  
5. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทุกช่องทางการสื่อสารเป็นระยะๆ 
6.ส ารวจความพึงพอใจ 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 
2565 

รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าทุกเดือน 

3. โครงการจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1 .  แต่ ง ตั้ ง คณะท า ง านจั ดท า
มาตรการ  
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท า
มาตรการ  
3 .  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ส า นั ก ป ลั ด
รับผิดชอบในการด าเนินการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – 
มี.ค. 65 

รายงานผลและ
เอกสารต่างๆตาม
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต
เพ่ือน าไปเปิดเผย
บนเว็บไซต์ 

 


