
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอ เขาสวนกวาง  จังหวัด  ขอนแก่น 

 
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการ ประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว     
พบว่า  มีผลคะแนน 71.21 คะแนน อยู่ในระดับ C ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่    89.58   คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้

ทรัพย์สินข้าราชการ มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่ม
เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปี
ต่อไป คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดย
พฤติกรรมของบุคลากรที่ไม่น าทรัพย์สินของ
ราชการไปเป็นของตนเอง มีระบบในการควบคุม
การใช้ หรือขอยืมทรัพย์สินราชการ ที่ชัดเจน มี
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทุกคนรับทราบและน าไป
ปฏิบัติ และมีระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ  

2. การใช้งบประมาณ 81.58   คะแนน 
3. การใช้อ านาจ       87.13   คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.28 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  83.03  คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน  85.32  คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง

ระบบการท างาน มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่ม
เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปี
ต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก 
รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึง
พอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.47  คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน  82.14  คะแนน 



แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล   77.21   คะแนน ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 

77.20 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน 
เท่ากับ 25.00 คะแนน 
ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน 
คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ใน
ภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควร
ท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดท า
ข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้
ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหม่ัน
ตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 

10. การป้องกันการทุจริต  25.00  คะแนน 

 

2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2564  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจัดอบรม/
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. –  
มี.ค. 65 

รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การปรับปรุง
ระบบการท างานและ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายใต้
แนวคิด smart 
country : วิถีชนบท
และสไตล์เมืองกรุง 

 1. การจัดตั้งศูนย์ smart 
country  
2. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์  
3. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
5. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทุกช่องทางการสื่อสารเป็นระยะๆ 
6.ส ารวจความพึงพอใจ 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 
2565 

รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. โครงการจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
มาตรการ  
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท า
มาตรการ  
3. มอบหมายให้ส านักปลัด
รับผิดชอบในการด าเนินการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. –  
มี.ค. 65 

รายงานผลและ
เอกสารต่างๆตาม
ตัวช้ีวัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต
เพื่อน าไปเปิดเผย
บนเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   

อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

    โทรศัพท์ / โทรสาร 043-001898 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    พบว่า  
มีผลคะแนน 71.21 คะแนน อยู่ในระดับ C  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่    89.58   คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้

ทรัพย์สินข้าราชการ มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่ม
เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปี
ต่อไป คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดย
พฤติกรรมของบุคลากรที่ไม่น าทรัพย์สินของ
ราชการไปเป็นของตนเอง มีระบบในการควบคุม
การใช้ หรือขอยืมทรัพย์สินราชการ ที่ชัดเจน มี
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทุกคนรับทราบและน าไป
ปฏิบัติ และมีระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ  

2. การใช้งบประมาณ 81.58   คะแนน 
3. การใช้อ านาจ       87.13   คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.28 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  83.03  คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน  85.32  คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง

ระบบการท างาน มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่ม
เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปี
ต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก 
รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึง
พอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.47  คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน  82.14  คะแนน 



ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส  

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล   77.21   คะแนน ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 

77.20 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน 
เท่ากับ 25.00 คะแนน 
ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน 
คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ใน
ภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควร
ท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดท า
ข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้
ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหม่ัน
ตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 

10. การป้องกันการทุจริต  25.00  คะแนน 

 
2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2565  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจัดอบรม/
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. –  
มี.ค. 65 

รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การปรับปรุง
ระบบการท างานและ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายใต้
แนวคิด smart 
country : วิถีชนบท
และสไตล์เมืองกรุง 

 1. การจัดตั้งศูนย์ smart 
country  
2. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์  
3. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
5. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทุกช่องทางการสื่อสารเป็นระยะๆ 
6.ส ารวจความพึงพอใจ 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 
2565 

รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. โครงการจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
มาตรการ  
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท า
มาตรการ  
3. มอบหมายให้ส านักปลัด
รับผิดชอบในการด าเนินการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. –  
มี.ค. 65 

รายงานผลและ
เอกสารต่างๆตาม
ตัวช้ีวัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต
เพื่อน าไปเปิดเผย
บนเว็บไซต์ 

 
 

    หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
    โทรศัพท์ / โทรสาร 043-001898



 


