
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๑. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   จากผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ พบวา มีผลคะแนน  ๘๗  คะแนน 
อยูในระดับ B ดังน้ี 
 

 
 
โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวช้ีวัด ไดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 

๑. การใชอํานาจ         ๙๑.๒๔ คะแนน   จากผลคะแนน IIT พบวา มีประเด็นท่ีตองปรับปรุง
ในเร่ือง 
- การใชอํานาจ พบวา การประเมินและการเล่ือน
ระดับยังขาดความเปนธรรม หนวยงานควรให
ความสําคัญมากข้ึนกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน 

๒. การปฏิบัติหนาท่ี      ๙๐.๔๔ คะแนน  

๓. การใชทรัพยสินของทางราชการ ๘๐.๕๔ คะแนน - การใชทรัพยสินของทางราการ พบวา บุคลากร
บางสวนยังไมทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง ท้ังการยืมโดย
บุคคลภายนอกรวมท้ังจากบุคลากรภายในเอง 
 

 
 
 
 
 



-๒- 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 
๔. การแกไขปญหาการทุจริต  ๘๔.๙๒ 
คะแนน 

- การแกไขปญหาการทุจริต พบวา ผูบริหารไดใหความสําคัญใน
การตอตานการทุจริตอยางจริงจัง แตก็ควรมีการประเมิน
เก่ียวกับการแกไขปญหาการทุจริต และจําตองมีกระบวนการเฝา
ระวังตรวจสอบการทุจริตในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบจากท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไปปรับปรุงการทํางานเพ่ือปองกันการทุจริใน
หนวยงาน 

๕. การใชงบประมาณ  ๘๓.๑๐  คะแนน - การใชงบประมาณ พบวา บุคลากรภายในหนวยยงานขาดการ
รับรูตอการดําเนินการตาง  ๆของหนวยงาน เก่ียวกับการใชจาย
งบประมาณนับต้ังแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปและการเผยแพรอยางโปรงใส รวมไปถึงกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 

๖. ประสิทธิภาพการส่ือสาร  82.40  
คะแนน 

- ประสิทธิภาพการส่ือสาร พบวา หนวยงานตองจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน
ใหงายตอการเขาถึงขอมูลและมีการปฏิสัมพันธและเปล่ียนขอมูล
ขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเน่ือง 

๗. การปรับปรุงการทํางาน  82.12  
คะแนน 

- การปรับปรุงการทํางาน พบวา ผูบริหารและบุคลากรขาดการ
ปรึกษาหารือ เพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือให
คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานการ
ใหบริการไดโดยสะดวก 

๘. การปองกันการทุจริต   81.25  
คะแนน 

- จากผลคะแนน OIT พบวา มีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเร่ือง
การปองกันการทุจริต พบวา การมีสวนรวมของผูบริหารระดับ
สูงสุดของหนวยงานในการเขารวมกิจกรรมแสดงออกใหเห็นถึง
การตอตานการทุจริต การดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็น
ถึงความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงาน
ดานคุณธรรมและความโปรงใส 

๙. คุณภาพการดําเนินงาน  86.23  
คะแนน 

- จากคะแนน EIT  มีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเร่ือง คุณภาพการ
ดําเนินงาน พบวา ขาดการประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและ
ข้ันตอนการใหบริการงานตาง  ๆอยางท่ัวถึงและสงเสริมใหมีการ
ฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอ 

๑๐. การเปดเผยขอมูล  58.98 คะแนน  
 
 
 



-๓- 
๒. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   จากการประชุมรวมกันระหวางคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีเพ่ือรวมกําหนดมาตรการในการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ดังน้ี 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

   เสริมสรางการ
รับรูใหกับบุคลากร 

   เสริมสรางการรับรูให
บุคลากรมีความสนใจในการใช
จายงบประมาณ แผนการ
จัดซ้ือจัดจางจัดทํารายงานผล
การใชจายงบประมาณ 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและ
การตรวจรับพัสดุ 

กองคลัง คร้ังท่ี ๑ 
ต.ค.-มี.ค. 
คร้ังท่ี ๒ 

เม.ย.-ก.ย. 

   รายงานผลการ
ดําเนินงานในท่ี
ประชุมประจํา
เดือยพนักงานสวน
ตําบล 

   การมอบหมาย
งานการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของ
งานโดยไมเลือก
ปฏิบัติ 

   จัดทํารายละเอียดตําแหนง
งานและเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน
และเปดเผย 

สํานักงานปลัด คร้ังท่ี ๑ 
ต.ค.-มี.ค. 
คร้ังท่ี ๒ 

เม.ย.-ก.ย. 

   แจงผลการ
ประเมินในการ
ประชุม
ประจําเดือน 

   มีแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของทาง
ราชการท่ีถูกตอง 

   จัดทําคูมือแนวปฏิบัติในการ
ยืมทรัพยสินของราชการ สราง
ระบบการตรวจสอบ กํากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการ
ยืม/คืน 

กองคลัง คร้ังท่ี ๑ 
ต.ค.-มี.ค. 
คร้ังท่ี ๒ 

เม.ย.-ก.ย. 

   รายงานผลการ
ดําเนินงานในท่ี
ประชุม
ประจําเดือน 

   ใหความรู
เก่ียวกับการ
ปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน 

   ประชุมการจัดทํามาตรการ
ปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 

สํานักงานปลัด คร้ังท่ี ๑ 
ต.ค.-มี.ค. 
คร้ังท่ี ๒ 

เม.ย.-ก.ย. 

   รายงานผลการ
ดําเนินการในท่ี
ประชุม
ประจําเดือน
ระหวางผูบริหาร/
หัวหนาสวน
ราชการ 

  เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการส่ือสาร 

- เปดเผยขอมูลบนเว็ปไซต
หลักของหนวยงาน 
- ประชุมประจําเดือนผูบริหาร
หัวหนาสวนราชการ พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูขอมูล
ขาวสารตาง ๆ 

ทุกสํานัก/กอง คร้ังท่ี ๑ 
ต.ค.-มี.ค. 
คร้ังท่ี ๒ 

เม.ย.-ก.ย. 

ประชุม
ประจําเดือน
ผูบริหารหัวหนา
สวนราชการ 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง 

 



-๔- 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

   การปรับปรุง
พัฒนาการ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานการ
ใหบริการผูมา
ติดตอราชการท่ี
เปนไปตามข้ันตอน
และระยะเวลาท่ี
กําหนด 

   พิจารณาทบทวนปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการใหเปนปจจุบัน 

ทุกสํานัก/กอง คร้ังท่ี ๑ 
ต.ค.-มี.ค. 
คร้ังท่ี ๒ 

เม.ย.-ก.ย. 

   รายงานผลใน
การประชุม
คณะทํางาน
ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

   เสริมสรางการมี
สวนรวมของ
ผูบริหาร 

- สงเสริมหนวยงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- มอบนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใส 
- รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสให
ผูบริหารรับทราบ 

สํานักงานปลัด คร้ังท่ี ๑ 
ต.ค.-มี.ค. 
คร้ังท่ี ๒ 

เม.ย.-ก.ย. 

   ผูบริหารสงเสริม
หนวยงานดาน
คุณธรรมและความ
โปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล มอบ
นโยบายคุณธรรม
และความโปรงใส
รายงานผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการประชุม
ผูบริหารและ
หัวหนาสวน
ราชการ พนักงาน
สวนตําบล และ
พนักงานจาง 

 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................... 
(นายอริยะเดช  สายแกว) 

ตําแหนง   นิติกรชํานาญการ 
 
 
(ลงช่ือ).................................................... 
 (นายจิรายุทธ  จิตรณรงค)     (ลงช่ือ).................................................... 
ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ   (นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
       ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 


