
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบนิทร์บุรี จังหวัดปราจีนบรุี  

 
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ปีงบประมาณ 2564  

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว พบว่า 
มีผลคะแนน 86.54 คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้ 

 
    
 คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 100.00 
2 การใช้งบประมาณ 100.00 
3 การใช้อ านาจ 100.00 
4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 100.00 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 94.12 
7 การปรับปรุงการท างาน 92.23 
8 การเปิดเผยข้อมูล 86.00 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.08 

10 การป้องกันการทุจริต 62.50 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่                         100.00 คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า หน่วยงานควรสร้างการรับรู้ให้บุคลากรทุกคน

ภายในหน่วยงานได้รับทราบการทบทวนนโยบายหรือมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงไปแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 

2.การใช้งบประมาณ                       100.00 คะแนน 
3.การใช้อ านาจ                             100.00 คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ            100.00 คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต              100.00 คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6.คุณภาพการด าเนินงาน                   94.12 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า หน่วยงานควรปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนการ
ให้บริการให้ดีขึ้น ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานหรือการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

7.การปรับปรุงระบบการท างาน           92.23 คะแนน 
8.การเปิดเผยข้อมูล                         86.00 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9.ประสิทธิภาพการสื่อสาร                 82.08 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานควร

ปรับปรุงในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้ครบถ้วน ได้แก่ ช่องทางการติดต่อคณะผู้บริหาร ข้อมูลรายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี ข้อมูลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คู่มือหรือแนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี ข้อมูลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การรายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี หน่วยงานจึงควรพิจารณามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
ในเรื่องการป้องกันการทุจริต หน่วยงานต้องปรับปรุงในเรื่องการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

10.การป้องกันการทุจริต                   62.50 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
 องค์กรให้ เจ้าหน้ าที่ ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการ

ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการ
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี
รอบ 6 เดือน รวมถึงรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี นอกจากนี้ หน่วยงานยังขาดการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และ
ก าหนดแนวทางมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการด าเนินการตาม
มาตรการและการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
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2.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตาม 
(1) การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

(1) จัดประชุมบุคลากรภายใน
หน่วยงานเพ่ือรับทราบแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริตของหน่ วยงานและ
นโยบายหรือมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน  

ส านักปลัด มี.ค. 65 รายงานสรุปผล
เมื่อด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ท างานของหน่วยงาน 

(1) แต่งตั้งคณะท างานลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
เรื่องท่ีให้บริการประชาชน 
(2) ก าหนดขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่ให้บริการ
ประชาชน 
(3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/
คู่มือประชาชนเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
(4) เพ่ิมช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะ ให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
(5) น าแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  มา
อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

ส านักปลัด ม.ค.-เม.ย.
65 

รายงานสรุปผล
เมื่อด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

(3) การปรับปรุงการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

(1) แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือรองรับ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานที่ชัดเจน 
(2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการน า
ข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด ม.ค.-มี.ค.
65 

รายงานสรุปผล
เมื่อด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตาม 
(4) การส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน  
 

(1) แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
มาตรการ 
(2) ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท า
มาตรการ 
(3) มอบหมายให้กอง/ส านัก
รับผิดชอบด าเนินการ 
 - จัดท ารายงานประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
- จัดท ารายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน  
- จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
- วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
- จัดท ามาตรการการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
- จัดกิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ส านักปลัด ม.ค.-มี.ค.
65 

รายงานผลและ
เอกสารต่าง ๆ 
ตามตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกัน
การทุจริตเพ่ือ
น าไปเปิดเผยบน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 


