
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต ำบลหนองบัวดง  อ ำเภอศิลำลำด  จังหวัดศรีสะเกษ  

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ขององค์การบริหารส่วนต ำบลหนองบัวดง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากผลการประเมิน  ITA  ขององค์การบริหารส่วนต ำบลหนองบัวดง  พบว่า  มีผลคะแนน  60.09  คะแนน  อยู่ใน 

ระดับ  D  ดังนี้    

  

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้    

ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA  ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)  

1. การปฏิบัติหน้าที่             99.80  คะแนน  จากผลคะแนน  IIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง - 

การใช้งบประมาณ  พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงานขาด 

ก า ร รั บ รู้ ต่ อ ก า ร ด  า เ นิ น ก า ร ต่ า ง ๆ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  

เ กี่ ย ว กั บการ ใช้  จ่ า ย งบประมาณนั บตั้ ง แต่ ก า รจั ดท 

า แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  ป ร ะ จ 

าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  รวมไปถึงกระบวนการ 

จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ    

2. การใช้งบประมาณ         100.00  คะแนน  

3. การใช้อ านาจ               100.00  คะแนน  - การใช้อ านาจ  พบว่า การประเมินและการเลื่อนระดับยัง 

ขาดความเป็นธรรม หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากข้ึนกับ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน  

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.22 คะแนน  - การใช้ทรัพย์สินของราชการ  พบว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่ 

ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ 

ถูกต้อง ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากร 

ภายนอกหน่วยงาน  
  

 

 

 



-2-  
  

ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA  ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  100.00 คะแนน  - การแก้ไขปัญหาการทุจริต  พบว่า  หน่วยงานโดยผู้บริหาร 

สูงสุดยังไม่ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  

หน่วยงานควรมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  ประเมินเกี่ยวกับ 

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ควรมีกระบวนการ 

เฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน  รวมถึงการน าผล 

การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก 

หน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตใน 

หน่วยงาน  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  

1. คุณภาพการด าเนินงาน      93.46  คะแนน  จากผลคะแนน  EIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง - 

คุณภาพการด าเนินงาน  พบว่า  ขาดการประชาสัมพันธ์ 

เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆอย่างทั่วถึง 

และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    91.57  คะแนน  - ประสิทธิภาพการสื่อสาร  พบว่า  หน่วยงานต้องจัดท าสื่อ 

ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วย 

งานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  และมีการปฏิสัมพันธ์ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง    

3. การปรับปรุงการท างาน     92.95  คะแนน  - การปรับปรุงระบบการท างาน  พบว่า  ผู้บริหารและบุคลากร 

ขาดการปรึกษาหารือ เพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ 

และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ 

ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  มาตรฐานการ 

ให้บริการได้โดยสะดวก  

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)    

1. การเปิดเผยข้อมูล            11.75  คะแนน  



2. การป้องกันการทุจริต        0.00  คะแนน  จากผลคะแนน  OIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การป้องกันการทุจริต  พบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

ระดับสูงสุดของหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกให้ 

เห็นถึงการต่อต้านการทุจริต  การด าเนินการหรือกิจกรรมที่ 

แสดงให้เห็นถึงความส าคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา และ 

ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
  

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2563   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน 

พิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง  วิธีการด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา 

ด าเนินการ  

การติดตามผล  

เสริมสร้างการรับรู้ให้ 

กับบุคลากร  

เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรม 
ความสนใจในการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย  
งบประมาณ  กระบวนการ 

จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ 

พัสดุ  

กองคลัง  ต.ต. 63 - มี.ค.  

64  

รายงานผลการด าเนิน 

งานในที่ประชุมประจ า 

เดือนพนักงานส่วนต าบล 

ในเดือนเมษายน   

การมอบหมายงานการ  
ปฏิบัติงาน การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภพของงาน  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

จัดท ารายละเอียดต าแหน่ง 

งานและเกณฑ์การประเมินผล 

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

และเปิดเผย  

ส านักงาน 

ปลัด  

ต.ต. 63 – เม.ย. 

64  

แจ้งผลการประเมินในการ 

ประชุมประจ าเดือน 

พนักงานส่วนต าบล 

ในเดือนเมษายน  2564  

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยว 

กับการใช้ทรัพย์สินของ 

ราชการที่ถูกต้อง  

จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการ 
ทรัพย์สินของราชการ  สร้าง 
ระบบการตรวจก ากับดูแล 

และติดตามตรวจสอบการยืม- 

คืน  

กองคลัง  ต.ต. 63 - มี.ค.  

64  

รายงานผลการด าเนิน 

งานในที่ประชุมประจ า 

เดือนพนักงานส่วนต าบล 

ในเดือนเมษายน  2564  



ให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน  

ประชุมการจัดท ามาตรการ 

ป้องกันการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม  

ส านักงาน 

ปลัด  

ต.ต. 63 - มี.ค.  

64  
  

รายงานผลการด าเนินงาน 

ในที่ประชุมประจ าเดือน 

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน 

ราชการ  และการประชุม 

พนักงานส่วนต าบลพนัก 

งานจ้าง    

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

สื่อสาร  

-เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก  

ของหน่วยงาน   

-ประชุมประจ 

าเดือนผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน 

ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าวมูล 

ข่าวสารต่างๆ  

ทุกส านัก/ 

กอง  

ต.ต. 63 - มี.ค.  

64  

ประชุมประจ าเดือนผู้ – 

บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงานส่วนต าบล พนัก- 

งานจ้าง ทุกเดือน  

                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



มาตรการ/แนวทาง  วิธีการด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา 

ด าเนินการ  

การติดตามผล  

การปรับปรุงพัฒนาการ 

ปฏิบัติงานการให้บริการ 

ผู้มาติดต่อราชการที่เป็น 

ไปตามขั้นตอนระยะ 

เวลาที่ก าหนด  

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน 

และระยะเวลาการปฏิบัติ 

ราชการให้เป็นปัจจุบัน  

ทุกส านัก/ 

กอง  

ต.ต. 63   ประชุมคณะท างานปรับ 

ปรุงขั้นตอนและระยะเวลา 

ปฏิบัติราชการ   

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ของผู้บริหารท้องถิ่น   

- ส่งเสริมหน่วยงานด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล -
มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส  
-รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ  

ส านักงาน 

ปลัด  

ต.ค. 63 –เม.ย. 

64   

ผู้บริหารท้องถิ่นส่งเสริม 
หน่วยงานด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  มอบนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการประชุมผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และการประชุมพนักงาน  
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  
    

  

  

  

  

  

  


