
 
 
 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 จากรายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assesment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ในงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
1. การปฏิบัติ
หน้าที่  

1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการอย่างชัดเจน  
2. สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มา
ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ให้
ข้อมูล  
3. ก าหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้
โทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
 

จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
-ประกาศ นโยบายการ
บริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

 

2. การใช้
งบประมาณ  

1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบ
จากทุกภาคส่วน  
2. การจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
 

กองคลัง -จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
-แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
-รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
เวปไซด์ของ อบต.ปรือใหญ่ 

 

3. การใช้
อ านาจของ
ผู้บริหารด้าน
การ
บริหารงาน
บุคคล  

1. จัดท ารายละเอียดของต าแหน่ง
งาน (job description)  
2. จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดของต าแหน่ง
งาน 
-ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบลและหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ครั้งที่ 1/2564-    
 2/2564 
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ตัวชี้วัด วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
4. การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ  

1. ด าเนินการจัดท าคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
2. สร้างระบบการก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษอย่างเคร่งครัด 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
 

- จัดท าคู่มือและระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 

5. การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต 

1. มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อม
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  
2. จัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
และเปิดเผย  
3. การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการ
ติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
 

- จัดท าประกาศ เรื่อง  
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 
 
 
 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน อบต.ปรือใหญ่
(http://www.prueyai.go.th) 
 

 

6. คุณภาพ
การ
ด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
และข้ันตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง  
 
 
 
 
2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่าน
ทางช่องทาง Fackbook เพจ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปรือใหญ่ , กลุ่ม Line 
 
- ให้พนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
 
 

http://www.prueyai.go.th/
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ตัวชี้วัด วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

7. 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร  

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
(http://www.prueyai.go.th) ให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  
2. จัดให้มีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
3. มอบหมายให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

- ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน อบต.ปรือใหญ่ ใหม ่
เพ่ือให้มีพ้ืนที่และรูปแบบที่
ง่ายต่อการเข้าถึงของ
ประชาชน 
- มีการมอบหมายบุคคลที่
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน อบต.ปรือใหญ่
(http://www.prueyai.go.th) 
 

 

8. การ
ปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน  

1.สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
 
 
2.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน า
ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 
 

ทุกส่วน
ราชการ/
กอง 

-ประชุมประจ าเดือนคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง เพื่อชี้แจง
นโยบาย ติดตามงานร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
-มีช่องทางให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.prueyai.go.th/
http://www.prueyai.go.th/
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9. การ
เปิดเผย
ข้อมูล  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ก ากับดูแล และคณะท างาน  
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ก ากับดูแล และคณะท างาน เพ่ือ
ชี้แจงปฏิทิน หัวข้อการประเมินฯ 
และพิจารณามอบหมายงาน 
3. คณะท างานจัดท า รวบรวมการ
เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ก ากับดูแล 
และ
คณะท างาน 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ ที่  
61/2564 
เรื่อง  แต่งตัง้
คณะกรรมการติดตามและ
ก ากับดูแล และ
คณะท างานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and 
Transparency 
Assesment : ITA) 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ 

 

10. การ
ป้องกันการ
ทุจริต  
 

1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้า
รับการประเมิน ITA ประจ าปี 2564 
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปีที่ผ่าน เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา  
3. จัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  
3. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
4. ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมี
การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

ทุกส่วน
ราชการ/กอง 

ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2564 
  ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่ วนต าบลปรื อ
ใหญ่ ชั้น 2 เพ่ือชี้แจง
หัวข้อการประเมินฯและ
พิจารณามอบหมายหัวข้อ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ ห้
คณะท างาน 

 

 
  
 
 
 
 


