
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปี พ.ศ.2566 

 
 
 
 

จัดท าโดย 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 
 



 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนาบัว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาพรวมมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 71.6 คะแนน ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ C และมีผลคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 
 

 



 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัด ประเด็นที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและ
ประเด็นที่ต้องพัฒนา ดังนี้ 
 

  1. ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง มีคะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 85 จ านวน 9 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 
         1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 43.75 เป็นการเผยแพร่

การเปิดเผยการด าเนินการของหน่วยงานใน 2 ประเด็น คือการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซ่ึงเป็นประเด็นทีต่้องแก้ไขเร่งด่วน มีบางโครงการด าเนินการจริง แต่ไม่มีการน ามา
ลงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีบางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ จึงควรมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเป็นรูปธรรม และจัดท าแผนก าหนดมาตรการต่างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมลงเผยแพร่ 
       2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 67.56 เป็นการเผยแพร่การ
เปิดเผยการด าเนินการของหน่วยงานใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งอบต.มีการ
ด าเนินการจริง แต่ไม่มีการลงนามเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบและก ากับให้
ด าเนินการอย่างจริงจัง และบางหัวข้อควรจัดท าแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใ ส 
ตรวจสอบได้ มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ อบต.เป็นประจ า 
      3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 77.15 เป็นคะแนน
จากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซ่ึงหน่วยงานควรทบทวนนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม การประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง
หรือไม่มีเลย และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน และการน า
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 
      4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 77.89 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานของตน
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก และควรมีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
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      5) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 78.42 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุด้วย  
      6) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 79.72 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่  
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
      7) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 84.31 พบว่าการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด แต่ระยะเวลา ในการให้บริการยังล่าช้าในบางขั้นตอน 
ผู้รับบริการยัง ขาดความรู้ในรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ใช้ ประกอบในการขอรับบริการ  
      8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 84.62 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงาน รวมไป
ถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
      9) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 84.73 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เห็นว่าหน่วยงานได้มีเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ แต่
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 

  2. ประเด็นที่ต้องพัฒนา ได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ 85 จ านวน 1 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 
      1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 86.27 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
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 2. แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมคุณธรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

    จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว เมื่อวันอังคาร ที่ 13  ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัว ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การก ากับ
ติดตาม 

1. การวางมาตรการ
ป้องกันการทุจริตและ
ติดตามประเมินผล 

1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้า
รับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินปีที่ผ่าน
มา เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา 
2. ปฏิบัติตามมาตรการภายใน และ
ให้มีการก ากับติดตามการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญต้องมีการ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ของบุคลกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัย และมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ส านักปลัด ม.ค. 2566 รายงานสรุปผล
เมื่อด าเนินการ

เสร็จสิ้น 

2. การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทางราชการที่
ประชาชนเข้าถึงง่าย
และรวดเร็ว 

1. ส ารวจและรายงานการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุและการ
บริการทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เป็นประจ า 
2. มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้มา
รับบริการและประชาชนทั่วไป และ
การให้บริการผ่านระบบ e-service 
โดยตรง เผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็ว 
3. สืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึง
ผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
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3. การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวม 

1. บุคลากรให้บริการประชาชนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ รวดเร็ว 
ถูกต้อง 
2. จัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
3. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
การติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ สื่อโซเชียลอื่นๆ 
เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ อบต.
นาบัว www.abtnabau.go.th 
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4. การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 

1. จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
2. สร้างระบบการก ากับดูแลและ
รักษาติดตาม ตรวจสอบ การยืม-คืน 
การลงโทษอย่างเคร่งครัด 
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เสร็จสิ้น 

5. การใช้งบประมาณ
อย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 

1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
2. มีกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโดยเปิดเผย และพร้อม
รับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณสม่ าเสมอ 
3. เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลการใช้
งบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ อบต.นาบัว 
www.abtnabau.go.th 
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