
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง   อำเภอ บรบือ     จังหวัด มหาสารคาม   

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง พบว่า  มีผล
คะแนน 60.79  คะแนน อยู่ในระดับ D ดังนี้ 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชีวั้ดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี             86.55     คะแนน ตวัชีว้ดัที่ 4 การใชท้รพัยสิ์นขา้ราชการ มคี่าคะแนนนอ้ย
ที่สดุในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีขอ้เสนอแนะส าหรบัการปรบัปรุง
ในปีต่อไป คือ การใชท้รพัยสิ์นของราชการ โดยพฤติกรรม
ของบคุลากรที่ไม่น าทรพัยสิ์นของราชการไปเป็นของตนเอง 
มีระบบในการควบคมุการใช ้หรือขอยืมทรพัยสิ์นราชการ ที่
ชดัเจน มีแนวทางปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง ทกุคนรบัทราบและน าไป
ปฏิบตัิ และมีระบบการก ากบัดแูลและตรวจสอบอยา่งเป็น
ระบบ 

2. การใช้งบประมาณ            79.09    คะแนน 

3. การใช้อ านาจ                 78.94     คะแนน 

4. การใช้ทรัพยส์ินของราชการ    73.24     คะแนน 

5. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต       75.08    คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน      84.26       คะแนน ตวัชีว้ดัที่ 8 การปรบัปรุงระบบการท างานมีคา่คะแนนนอ้ย
ที่สดุในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีขอ้เสนอแนะส าหรบัการปรบัปรุง
ในปีต่อไป คือควรมีการปรบัปรุงคณุภาพของการปฏิบตัิงาน 
ใหม้ีกระบวนงานขัน้ตอนท่ีสะดวก รวดเรว็ ดียิง่ขึน้ น า
เทคโนโลยีมาใช ้สรา้งความพงึพอใจใหผู้ร้บับรกิาร มีการ
เปิดโอกาสใหผู้บ้รกิารหรือผูม้าตดิต่อ เขา้มามีส่วนรว่มใน
การปรบัปรุงด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ดว้ย และใหค้วามส าคญักบัความโปรง่ใส  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร       86.39     คะแนน 

8. การปรับปรุงการท างาน         80.99    คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล            47.76     คะแนน 



10. การป้องกันการทุจริต        12.50    คะแนน การเผยแพรข่อ้มลูที่ส  าคญับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน ซึ่งผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ ์โดยหน่วยงานควรท าการศกึษารายละเอียดของแนว

ทางการจดัท าขอ้มลู OIT ใหล้ะเอียด จดัท าขอ้มลูใหต้รง

ตามวตัถปุระสงคข์องประเด็นการตรวจ น าเขา้ URL ให้
ตรงตามหนา้เพจที่มีขอ้มลู และควรตอ้งหมั่นตรวจสอบการ
เขา้ดขูอ้มลูในเว็บไซตใ์หส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา  
ปรบัปรุงเว็บไซตข์องหน่วยงานใหม้ีประสิทธ์ิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2)ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2564  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการ
จัดอบรม/จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

สำนักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผล
ดำเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจำเดือน
เมษายน 2565 

2.การปรับปรุงการ
ทำงาน 

1.การปรบัปรุงระบบ
คณุภาพของการปฏิบตัิงาน 
ใหม้ีกระบวนงานขัน้ตอนท่ี
สะดวก รวดเรว็ ดียิ่งขึน้  
2.น าเทคโนโลยีมาใช ้สรา้ง
ความพึงพอใจให้
ผูร้บับรกิาร มีการเปิด
โอกาสใหผู้บ้รกิารหรือผูม้า
ติดต่อ เขา้มามีส่วนรว่มใน
การ 

สำนักปลัด ม.ค.- มี.ค.65 รายงานผล
ดำเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจำเดือน
เมษายน 2565 

3.การป้องกันการ
ทุจริต 

การเผยแพรข่อ้มลูที่ส  าคญั
บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
ซึ่งผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ในภาพรวมถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ ์โดย
หน่วยงานควรท าการศกึษา
รายละเอียดของแนว

ทางการจดัท าขอ้มลู OIT 

ใหล้ะเอียด 

สำนักปลัด ม.ค.- มี.ค.65 รายงานผล
ดำเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจำเดือน
เมษายน 2565 

 

 
 



หน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
๑. ผลการประเมิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
  จากผลการประเมินฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.79  คะแนน  ระดับผลการประเมิน D    ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 
๘๕.๐๐ คะแนน  จำนวน  2  ตัวชี้วัด  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จำนวน  8  ตัวชี้วัด 

 



-๒- 
๒. ข้อบกพร่องจากการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
    ๑.๑ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  (เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 

ลำดับ รายการ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการดำเนินการปรับปรุง 

๑ การใช้งบประมาณ 19.09  ได้  คะแนน      ผ ู ้ ตอบแบบสอบถามเห ็นว ่ า บางส ่ วนประมาณ 
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ใน
ระดับน้อย 

     จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส  และบริการประชาชนด้วยความเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
ดีในการให้บริการแก่ประชาชนประชาสัมพันธ์ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันยังไม่เข้าใจ ได้แก่ เอกสารการใช้
งบประมาณ 

๒ การใช้อำนาจ  ได้ 79.94 คะแนน       ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหน่วยงานมีการดำเนินงาน/
การให้บริการ มีความโปร่งใส  ในระดับน้อย 

 

    ๑.๒ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  (เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 

ลำดับ รายการ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการดำเนินการปรับปรุง 

๑ การเปิดเผยข้อมูลได้  47.76 คะแนน 
     พนักงานที่ตอบแบบสอบถามบางส่วนประมาณ ร้อยละ
ทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในระดับน้อย      จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน

ยังไม่เข ้าใจ ได้แก่ เอกสารการใช้งบประมาณ , 
หลักการใช้ทรัพย์สินของราชการ  และแนวทาง
แก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยการแจ้งเวียนให้ทุกส่วน
ราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

๒ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้ 73.24 คะแนน 

     พนักงานที่ตอบแบบสอบถามบางส่วนประมาณ ทราบ
แนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในระดับน้อย 

๓ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้ 12.50 คะแนน 
     พนักงานที่ตอบแบบสอบถามบางส่วนประมาณ เห็นว่า
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไขในระน้อย 

 
 

 
 



 
-๓- 

     

๓. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  และบริการประชาชนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชน 
    ๒. มาตรการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  โดยการจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันยังไม่เข้าใจ ได้แก่ เอกสารการใช้งบประมาณ , หลักการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยการแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
    ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความโปร่งใส  โดยทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหัวข้อการประเมินคุณธรรมเละความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยา



 


