




มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
 
  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของ
รัฐ(ITA) องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแกว ปรากฏวามีผลคะแนน 89.49 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับ A โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
  จากแผนภูมิพบวาตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
แยกออกเปน 3 ประเด็น 10 ตัวชี้วัด ประกอบดวย แบบวัดชี้วัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) แบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ท้ังนี้องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแกว คะแนนรายตัวชี้วัดสูงสุด 100 คะแนน และคะแนนรายตัวชีวัดต่ําสุด 68.75 คะแนน 
ประกอบดวย 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 100.00 

2 การใชอํานาจ 100.00 

3 การแกไขปญหาการทุจริต 100.00 

4 การใชงบประมาณ 99.21 

5 การใชทรัพยสินของราชการ 98.41 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 94.89 

7 การเปดขอมูล 92.14 

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.90 

9 การปรับปรุงการทํางาน 89.73 

10 การปองกันการทุจริต 68.75 

/ดังนั้น... 
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  ดังนั้นเพ่ือผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินและนําไปสูการพัฒนาในจุดท่ียังคงเปนปญหา โดยหากมี
การวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายจะยกระดับการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิ์ผล อีกท้ังสามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมาก
ยิ่งข้ึน ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว สรุปประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีควรแกไข หรือประเด็น
ท่ีควรพัฒนาใหดีข้ึนดังนี้ 
  ดานแบบวัดประเมินการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 
 
         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/แกไข/รักษาระดับ ผลคะแนนดาน IIT ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบวา มีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ บุคลากรนําทรัพยสินของ
ราชการไปใชเปนของสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต อีกท้ัง บุคลากรสวนใหญไมทราบหรือรับรูถึงวิธีการในการยืม
ใชทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว เห็นควรประชุมชี้แจงทําความเขาใจใหพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางทราบและถือปฏิบัติตอไป และในสวนการใชงบประมาณ เห็นควรตองมีการเปดโอกาสให
บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา และไม
บิดเบือนวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ประเด็นท่ี... 

การปฏิบัติ
หนาที่ 

การใช
งบประมาณ 

การใชอํานาจ 
การใช

ทรัพยสินของ
ราชการ 

การแกไข
ปญหาการ

ทุจริต 

งบประมาณ 2562 73.69 52.51 43.09 55.06 58.94 

งบประมาณ 2563 100 98.61 100 100 98.46 

งบประมาณ 2564 100 99.21 100 98.41 100 
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  แบบวัดประเมินการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) 

 
 
 
 
 
 
 

 

/ 

 
  ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/แกไข/รักษาระดับ ผลคะแนนดาน EIT ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 พบวา มีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเรื่องการปรับปรุงการทํางาน/คุณภาพการดําเนินงาน/
ประสิทธิภาพการส่ือสาร ควรยกระดับคุณภาพการดําเนินงาน และพัฒนางานในทุกมิติใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ข้ึน รวมท้ังประชาสัมพันธการดําเนินงานใหประชาชนทราบอยางเปนระยะ และเ พ่ิมชองทาง 
ใหบุคคลภายนอกท่ีขอรับบริการกับหนวยงานเขาถึงหนวยงานไดงาย ไมซับซอน เพ่ือชวยลดภาระในการติดตอ 
และอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการตอไป 

  ดานแบบวัดประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/แกไข/รักษาระดับ ผลคะแนนดาน OIT ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พบวา มีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเรื่อง การเปดเผยขอมูล/การปองกันการทุจริต เห็นควรปรุงปรุงดาน

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหสามารถตรวจสอบได และไมบิดเบือนขอมูล หรือเปดโอกาสใหประชาชน

ท่ัวไป หรือผูมีสวนไดเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานหรือการใหบริการของ

คุณภาพการดาํเนินงาน 
ประสิทธิภาพการ

ส่ือสาร 
การปรังปรุงการทํางาน 

งบประมาณ 2562 84.27 82.73 79.45

งบประมาณ 2563 80.96 79.3 72.95

งบประมาณ 2564 94.89 89.9 89.73
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การเปดเผยขอมูล การปองกันการทุจริต 

งบประมาณ 2562 53.27 0

งบประมาณ 2563 28.91 6.25

งบประมาณ 2564 94.89 89.9
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หนวยงานมากยิ่งข้ึน โดยเพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการ 

           /ดําเนินงาน... 

 

ดําเนินงานใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน สวนในการปองกันการทุจริตไดมีการปรับปรุงในทุกดานจะเห็นไดวาแตละ

ปงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว ไดมีการพัฒนาดานการปองกันการทุจริตข้ึนในทุกป

โดยเฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึนรอยละ 89.90 % และปรับปรุงตามมาตรการตาง ๆ 

เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 
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 ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จากท่ีประชุมองคองคการบริหารสวนตําบลหนองแกว เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผูบริหารและเจาหนาท่ีไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตาม 
เสริมสรางความรู ให กับบุคลากรใน
หน ว ย ง าน เ รื่ อ ง แยกแ ยะร ะหว า ง
ผลประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวม 

1. ประชาสัมพันธใหความรู เรื่อง
ผลประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวม 
2. ชี้แจงแบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน (IIT) รายขอให
บุคลากรไดทราบและเขาใจ 
3. ประชาสัมพันธชองทางการตอบ
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก (EIT) 
ผานเพจ Facebook  
(องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แกว) หรือ 
เว็บไซต 
 www.nongkaeo.go.th 
 
 
 
 
 
 

ทุกสวนราชการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
(ท้ังปงบประมาณ) 

รายงานผลดําเนินการ 
ในประชุมประจําเดือน หรือ

ผานทางเว็บไซต 
www.nongkaeo.go.th 

 

http://www.nongkaeo.go.th/
http://www.nongkaeo.go.th/
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตาม 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาํปงบประมาณ 

มีการจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัด
จาง หรือจัดหาพัสดุประจําป  ให
บุคคลภายในและภายนอกทราบ
อยางจัดเจน 

กองคลัง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
(ท้ังปงบประมาณ) 

รายงานผลดําเนินการ 
ในประชุมประจําเดือน 
หรือผานทางเว็บไซต 

www.nongkaeo.go.th 
 

การปรับปรุงระบบการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรับรูขอมูล ขาวสาร
ของประชาชน 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหเจาหนา
รั บ ผิ ด ช อ บ  เ ก่ี ย ว กั บ สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแกว และประชาสัมพันธ 
ขอมูลตาง ๆ ใหเปนระบบ และเปน
ปจจุบัน 

สํานักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
(ท้ังปงบประมาณ) 

รายงานผลดําเนินการ 
ในประชุมประจําเดือน 
หรือผานทางเว็บไซต 

www.nongkaeo.go.th 
 

กําหนดผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร 

1 .  จั ด ทํ า คํ าสั่ ง มอบหมายง าน
ผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหเปนปจจุบัน 

สํานักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
(ท้ังปงบประมาณ) 

รายงานผลดําเนินการ 
ในประชุมประจําเดือน 
หรือผานทางเว็บไซต 

www.nongkaeo.go.th 
 

ปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานใหสอดคลอง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปรง
ใสในการดําเนินงานของหนวยงานของ
รัฐ 

1. ปรับปรุง เว็บไซตและอัพเดท
ขอมูลใหสอดคลองกับแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานของ
รัฐ (ITA)  
 
 
 

สํานักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
(ท้ังปงบประมาณ) 

รายงานผลดําเนินการ 
ในประชุมประจําเดือน 
หรือผานทางเว็บไซต 

www.nongkaeo.go.th 
 

http://www.nongkaeo.go.th/
http://www.nongkaeo.go.th/
http://www.nongkaeo.go.th/
http://www.nongkaeo.go.th/
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตาม 

การปรับปรุ งยกระดับคะแนน ITA 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. มอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
อย า ง ชั ด เ จน  ตลอดจนแต ง ต้ั ง
คณะทํางาน เพ่ือรับผิดชอบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนของ 
(ITA)  

สํานักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
(ท้ังปงบประมาณ) 

คําสั่งมอบหมายงาน/
รายงานผลดําเนินการ 
ในประชุมประจําเดอืน 
หรือผานทางเว็บไซต 

www.nongkaeo.go.th 
การเพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1. ดานการปฏิบัติงาน ประชุมหรือ
อบรมเพ่ือซักซอมทําความเขาใจ
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. ดานการใหบริการสง เสริมให
เจ าหนา ท่ีของหน วยงานบริการ
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สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงานของรัฐ 
2. สงเสริมกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ 
มีสวนรวมของผูบริหาร โดยเปนการ
ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให
เห็นถึงการใหความสําคัญ กับการ
ปรั บปรุ ง  พัฒนา  และส ง เ ส ริ ม
หนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส  
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