
 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลกั   
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ข้อเสนอแนะจาก ส านักงาน ปปช. 

ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี เท่ากบั 77.54 คะแนน ต ่ากว่าค่า
เป้าหมายทีก่ าหนดเกณฑไ์วค้อื 85 คะแนน อยู่ในระดบั B โดยมรีายละเอยีดผลการด าเนินงาน ดงันี้ 

ผลคะแนนการประเมนิเครื่องมอื แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT) มคี่าคะแนนเท่ากบั 
84.44 คะแนน โดยประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดั ดงันี้ 

ตวัชีว้ดัที ่1 การปฏบิตัหิน้าที ่มผีลคะแนน เท่ากบั 97.97 คะแนน 

ตวัชีว้ดัที ่2 การใชง้บประมาณ มผีลคะแนน เท่ากบั 88.02 คะแนน 

ตวัชีว้ดัที ่3 การใชอ้ านาจ มผีลคะแนน เท่ากบั 83.63 คะแนน 

ตวัชีว้ดัที ่4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ มผีลคะแนน เท่ากบั  76.67 คะแนน 

ตวัชีว้ดัที ่5 การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ มผีลคะแนน เท่ากบั 75.94 คะแนน 

จากล าดบัคะแนน พบว่า ตวัชีว้ดัที ่5 การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ มคี่าคะแนนน้อยทีสุ่ดในกลุ่มเครื่องมอื 
ซึง่มขีอ้เสนอแนะส าหรบัการปรบัปรุงในปีต่อไป คอื ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการ
ทุจรติ จดัท าแผนงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม รวมถงึมี
ระบบการรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติทีส่รา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูร้อ้งว่ามคีวามปลอดภยั และตดิตาม
ตรวจสอบสถานะค ารอ้งได้ 

ผลคะแนนการประเมนิเครื่องมอื แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT) มผีลคะแนน 
เท่ากบั 83.24 คะแนน โดยประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ดงันี้  

ตวัชีว้ดัที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน มผีลคะแนน เท่ากบั 84.37 คะแนน 

ตวัชีว้ดัที ่7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร มผีลคะแนน เท่ากบั 83.74 คะแนน 

ตวัชีว้ดัที ่8 การปรบัปรุงระบบการท างาน มผีลคะแนน เท่ากบั  81.60 คะแนน 

จากล าดบัคะแนน พบว่า ตวัชีว้ดัที ่8 การปรบัปรุงระบบการท างาน มคี่าคะแนนน้อยทีสุ่ดในกลุ่ม
เครื่องมอื ซึง่มขีอ้เสนอแนะส าหรบัการปรบัปรุงในปีต่อไป คอื ควรมกีารปรบัปรุงคุณภาพของการ
ปฏบิตังิาน ใหม้กีระบวนงานขัน้ตอนทีส่ะดวก รวดเรว็ ดยีิง่ขึน้ น าเทคโนโลยมีาใช ้สรา้งความพงึพอใจ
ใหผู้ร้บับรกิาร มกีารเปิดโอกาสใหผู้บ้รกิารหรอืผูม้าตดิต่อ เขา้มามสีว่นร่วมในการปรบัปรุงด าเนินงาน
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ย และใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใส 



ผลคะแนนการประเมนิเครื่องมอืแบบวดัการรบัรูข้องการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) มคี่าคะแนน
เท่ากบั 68.08 คะแนน โดยประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั ดงันี้ 

ตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู มผีลคะแนน เท่ากบั 73.67 คะแนน 

ตวัชีว้ดัที ่10  การป้องกนัการทุจรติ มผีลคะแนน เท่ากบั 62.50 คะแนน 

ทัง้ 2 ตวัชีว้ดั มแีนวทางการด าเนินงานทีค่ลา้ยกนั คอื การเผยแพร่ขอ้มลูทีส่ าคญับนเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงาน ซึง่ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถอืว่า ไม่ผ่านเกณฑ ์โดยหน่วยงานควร
ท าการศกึษารายละเอยีดของแนวทางการจดัท าขอ้มลู OIT ใหล้ะเอยีด จดัท าขอ้มลูใหต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องประเดน็การตรวจ น าเขา้ URL ใหต้รงตามหน้าเพจทีม่ขีอ้มลู และควรตอ้งหมัน่
ตรวจสอบการเขา้ดูขอ้มลูในเวบ็ไซตใ์หส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตวัช้ีวดั  ได้ดงัน้ี  

ตวัช้ีวดัของการประเมิน ITA ประเดน็ท่ีต้องแก้ไข/ปรบัปรงุ/รกัษาระดบั 
แบบวดัการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบติัติหน้าท่ี              97.97  คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่ามีประเดน็ท่ีต้องปรบัปรงุ

ในเรื่องการใช้ทรพัยสิ์นของราชการและการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต 

2.การใช้งบประมาณ              88.02  คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                   83.63 คะแนน 
4.การใช้ทรพัยสิ์นของราชการ   76.67 
คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต     75.94 คะแนน 
แบบวดัการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6.คณุภาพการด าเนินงาน        84.37 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า ควรต้องปฏิบติัติหน้าท่ี

โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร ช่องทางการ
ส่ือสาร และน ามาปรบัปรงุการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

7.ประสิทธิภาพการส่ือสาร       83.74 คะแนน 
8.การปรบัปรงุการท างาน        81.60 คะแนน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล               73.67 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า มีการด าเนินการเพื่อ

จดัการความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานและการด าเนินการ
ตามมาตรฐานส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 

10.การป้องกนัการทุจริต         62.50 คะแนน 



2. ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

        จากการประชุมขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลนหนองหลกั  อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี  เมื่อ
วนัที ่ 24  มนีาคม 2565  ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีไ่ดร้่วมกนัพจิารณาเพือ่ก าหนดมาตรการในการสง่เสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั  ดงันี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.น าขอ้มลูการ
ปฏบิตัติงิาน
เผยแพร่บน
เวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงาน 

1.ประชุมชีแ้จงทุกสว่นราชการ
ทราบแนวทางการด าเนินการ
ประเมนิ ITA 
2.แจง้ทุกสว่นน าขอ้มลูการ
ปฏบิตัติงิานเผยแพร่บน
เวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 

ส านกังานปลดั มกราคม-
เมษายน 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุม
ประจ าเดอืนของ 
อบต.ทุกเดอืน 

2.เสรมิสรา้ง
ความรูแ้ละความ
เขา้ใจในการ
ประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใส
ท าใหต้อบค าถาม
ตรงตามประเดน็
ขอ้ค าถาม 

1.ประชุมชีแ้จงพนกังาน 
เจา้หน้าที ่และพนกังานจา้ง
ทราบหลกัเกณฑแ์ละแนว
ทางการด าเนินการประเมนิ 
ITA  
2.สง่เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการ
ประเมนิ ITA เขา้รบัการอบรม
ตามที ่ปปช.ก าหนด 

ส านกังานปลดั ม.ค.-เม.ย.65 รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุม
ประจ าเดอืนของ 
อบต.ทุกเดอืน 

3.มาตรการ
สง่เสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ยงัไม่ครอบคลุม
ครบถว้นทุก
ประเดน็ของแต่ละ
งาน 

1.ก าหนดมาตรการสง่เสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานใหค้รอบคลุม 
ครบถว้นทุกประเดน็ของแต่ละ
งาน ดงันี้ 
-มาตรการเผยแพร่ขอ้มลู
สาธารณะ 
-มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมี
สว่นร่วม 
-มาตรการป้องกนัการขดักนั
ระหว่างประโยชน์สว่นตนกบั
ประโยชน์สว่นรวม 

ส านกังานปลดั ก.พ.65-พ.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุม
ประจ าเดอืน ของ 
อบต.ทุกเดอืน 

 


