
 

 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง 
เพื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทงิ 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์   
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท.  68.57 คะแนน ระดับผลการประเมิน C 
 

 
 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 1) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C (68.57 คะแนน) 
ซึ่งเพ่ิมขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D ( 59.93 คะแนน)                 
คิดเป็นร้อยละ 8.64  
 2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 85.03 84.12 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

2. การใช้งบประมาณ 70.74 76.19 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

3. การใช้อ านาจ 76.93 78.41 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.46 73.68 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.05 70.66 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

EIT 
 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 79.15 76.58 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.13 88.03 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 80.71 73.17 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 62.90 84.06 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

10. การป้องกันการทุจริต 0.00 25.00 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
 คะแนนเฉลี่ย 59.93 68.57  
 ระดับการประเมิน D c  
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 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ 88.03  
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล 
 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 2.การใช้งบประมาณ 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 3.การใช้อ านาจ 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 4.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ฯลฯ 
 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่  
  6.2 ตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
  6.3 ตัวชี้วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ฯลฯ 
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

1.แนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน 
2.จัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 

1.ควรมีนโยบายในการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
2. มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 9. 
 การเปิดเผยข้อมูล 
 
 

-เปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้
สาธารชนได้รับทราบ ได้แก่ ข้อมลู
ผู้บริหาร, แผนยุทศาสตร์ หรือ แผน
หน่วยงาน และ ข้อมูลการตดิต่อ
ร้องเรียนการทจุริต, การเปดิโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

-จัดให้มีข้อมูล หรือช่องทางการติดการ
ติดต่อผู้บริหารแตล่ะคนอย่างชัดเจน 
อย่างชัดเจน  
-มีข้อมูลในเว็ปไซต์ของหน่วยงานครบถ้วน 
ตามที่ส านักงาน ปปช .แจ้ง 

ตัวชี้วัดที่ 10. 
การป้องกันการทุจริต 
 
 

1.ควรแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
2.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 
3.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1.จัดท ารายงานการปฏิบัติตาม
ป้องกันการทุจริตประจ ารอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน 
2.มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
3.ควรมีการด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
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 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 5.  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
 

1.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ของท่าน ให้ความส าคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต 
2.เผ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบ
การทุจริตลงโทษทางวินัยเมื่อ 
มีการทุจริต 

1. ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 6  
คุณภาพการด าเนินงาน 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด/เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 8. 
 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
 
 

-วิธีการและขั้นตอนด าการเนิน
งาน/การให้บริการดีข้ึน 
-การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากข้ึน 

1. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
2.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การเปิดโอกาส
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ
อบต.  

1.แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน และ
ประชาชน เป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานในการด าเนินงานต่างๆ 
ของ อบต. เช่น 
-คกก พัฒนา อบต. 
-คกก ติดตามและประเมินผลแผน 
-คกก ตรวจการจ้าง 
-คกก ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น 
2.จัดการประชุมคณะกรรมการ 
และคณะท างานในการด าเนินงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
มีส่วนร่วมคิด ร่วมวา่งแผนร่วม
ด าเนินการ ร่วมตดิตามและ
ประเมินผล 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 

ส านักปลัด 
 

1.ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 
2.รายงานการประ
ขุม 
3.รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

2.การเปิดเผยข้อมลูที่
ส าคัญและหลากหลาย 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ส าหรับการประเมิน ITA 
2.คณะท างานจัดท าและเผยแพร่
ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบให้
ครบถ้วนทุกประเด็นการประเมิน
ทางเว็บไซต์ ของ อบต. 
3.ติดตามและประเมินผล 
 

ก.พ.64 
ถึง 

พ.ค.64 

ส านักปลดั 1.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
2.การเผยแพร่ข้อมูล 
3.ผลการประเมิน 
ITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้
ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 
การด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1. การเปดิเผยข้อมลูที่ส าคญัและ
หลากหลาย 

1.จัดท าค าสั่งคณะท างานส าหรับการประเมิน ITA 
2.คณะท างานจัดท าและเผยแพรข่้อมูลที่ประชาชน 
ควรทราบให้ครบถ้วนทุกประเด็นการประเมินทางเว็บไซต์
ของ อบต. 
3.ติดตามและประเมินผล 

ก.พ.65 
ถึง 

พ.ค.65 

1.ออกค าสั่งคณะท างาน 
2.จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบอย่างครบถ้วน 
3.ติดตามผลการประเมิน ITA 
 

-ควรน าผลการ
ประเมิน ITA มาใช้ใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน
ของ อบต. 

ส านักปลดั 

2. ขั้นตอนการติดต่อวิธีการ
และด าการเนินงานด้านการ
ให้บริการ 

-มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ 
 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

-การประเมินผลความพึงใจต่อการ
ให้บริการขององค์การาบริหารส่วน
ต าบลหนองกระทิง ทั้งในส านักงาน
และหน้าเว็ปไซต์ของ อบต. 

-มีการล าดับจัดคิว
ออนไลน์เพ่ือการ
บริการ 
-สร้างกลุ่มไลน์ 
การให้บริการ
โดยตรง 

ทุกกอง 
 

3. การป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานควรนโยบายหรือ
มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพรูปธรรมที่สามารถตรวจได้ 
 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

-การตอบแบบสอบถามของการ
ประเมินผลคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯประจ าปี  
-สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ของ 
อบต. หรือ 
ทีส่ านักงานโดยตรง 

 ทุกกอง 
 

 




