
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาบัว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาพรวมมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 71.6 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ C และมีผลคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 
 

 
 



สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   79.89 คะแนน 
1. การปฏิบัติหน้าที่                          86.27 จากผลคะแนนในแบบวัด IIT ซึ่งเปน็การประเมินผลการ

รับรู้ของบุคลากรภายใน มีประเด็นที่ต้องด าเนินการ
ปรับปรุง ดังนี้ 
1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่าบเงินของบุคลากรภายใน
ในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุด้วย 
2) การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานของตนหรือน าไปให้ผู้ อ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โ ดยบุ ค ล าก รภ าย ในหน่ ว ย ง าน แล ะก า รยื ม โ ด ย
บุคคลภายนอกหน่ วยงาน ซึ่ งหน่ วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก และ
ควรมีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 
3) หน่วยงานควรทบทวนนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดท าแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริต
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการ
เฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน และการน า
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
 

2. การใช้งบประมาณ                        78.42 
3. การใช้อ านาจ                              79.72 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ             77.89 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต               77.15 
 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)   84.56 คะแนน 
6. คุณภาพการด าเนินงาน                  84.31 จากผลคะแนนในแบบวัด EIT ซึ่งเป็นการประเมินผลการ

รับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและ มาตรฐานการ
ให้บริการ มีประเด็นที่ต้องด าเนินการ ปรับปรุง ดังนี้  
1) คุณภาพการด าเนินงาน พบว่าการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด แต่ระยะเวลา ใน
การให้บริการยังล่าช้าในบางขั้นตอน ผู้รับบริการยัง ขาด
ความรู้ในรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ใช้ ประกอบ
ในการขอรับบริการ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่าหน่วยงานได้มี เว็บไซต์
ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ และมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร                 84.73 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน           84.62 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)    55.66 คะแนน 
9. การเปิดเผยข้อมูล                         67.56 จากผลคะแนนในแบบวัด OIT ซึ่งเปน็การประเมินผลการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีประเด็นที่ต้องด าเนินการ
ปรับปรุง ดังนี้ 
1) ข้อมูลหลายอย่างของ อบต. ได้ด าเนินการจริง แต่ไม่มี
การลงนามเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงควร
มอบหมายผู้รับผิดชอบและก ากับให้ด าเนินการอย่าง
จริงจัง และบางหัวข้อควรจัดท าแนวทางการด าเนินงานให้
เป็นไปตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของ อบต.เป็นประจ า 
2) หัวข้อการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนน้อยมาก 
จ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน มีบางโครงการด าเนินการจริง แต่
ไม่มีการน ามาลงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึง
ไม่ได้คะแนน และมีหลายกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ จึงควร
มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการเป็นรูปธรรม ควรจัดท า
แผนก าหนดมาตรการต่างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยๆ 
และด าเนินการอย่างเข้มข้น พร้อมลงเผยแพร่ 
 

10. การป้องกันการทุจริต                   43.75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว เมื่อวันอังคาร ที่ 13  ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและ 

เจ้าหน้าที่ได้รว่มกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนต 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 าแหน่งที่สามารถเข้าถึงไดง้่ายและ
รวดเร็ว 
3. สืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึง
ผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 

ส านักปลัด 
เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

3. การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวม 

1. บุคลากรให้บริการประชาชนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ รวดเร็ว 
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 



2. จัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
3. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
การติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ สื่อโซเชียลอ่ืนๆ 
เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ อบต.
นาบัว www.abtnabau.go.th 

4. การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 

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

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.พ. 
2566 

รายงานสรุปผล
เมื่อด าเนินการ

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 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

 


