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ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั 
โทร0-43029-715  
โทรสาร 0-43029-716 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
พบว่ามีผลคะแนน 75.47 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้ 
 

 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                    89.89 คะแนน ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ซึ่งต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ผู้บริหารให้ความส าคัญ    
ในการต่อต้านการทุจริต จัดท าแผนงานป้องกัน     
และปราบปรามการทุจริต เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบการรับเรื่องร้องเรียน
การทุ จริตที่ ส ร้างความเชื่ อมั่ น ให้ กับผู้ ร้องว่ามี      
ความปลอดภัย  และติดตามตรวจสอบสถานะ        
ค าร้องได้ 

2. การใช้งบประมาณ                  82.06 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                        84.34 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ       80.65 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         78.30 คะแนน 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน             78.17 คะแนน ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

ซึ่งต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก 
รวดเร็วดียิ่ งขึ้น  น าเทคโนโลยีมาใช้  สร้างความ        
พึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           79.29 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน            76.46 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                   73.34 คะแนน ทั้ ง  2  ตั วชี้ วั ด  คื อ  ก า ร เปิ ด เผ ยข้ อ มู ล แล ะ          

การป้องกันการทุจริต  
ต้องแก้ไขปรับปรุงทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ หน่วยงานควร
ท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดท าข้อมูล 
OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของประเด็นการตรวจ น าเข้ า URL ให้ตรงตาม      
หน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูล และควรหมั่นตรวจสอบการเข้า
ดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

10. การป้องกันการทุจริต             62.50 คะแนน 

 
2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลหนองบัว ดังนี้ 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต   

1. ประชุมคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 
2. ปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้งระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนให้สามารถใช้
งานได้เป็นปัจจุบัน 
3. น าแผนงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไป
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร
ทราบ 

ส านักปลัดฯ ระหว่างเดือน 
มกราคม –   
มีนาคม 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงานในที่
ประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2565 



2. การปรับปรุง
ระบบการท างาน  

1. ประชุมชี้แจง
คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
2. น ารายละเอียดที่ควร
ปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ท างานมาจัดท ามาตรการใน
การด าเนินการใหม่ 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร
ทราบ 

ส านักปลัดฯ ระหว่างเดือน 
มกราคม –   
มีนาคม 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงานในที่
ประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2565 

3. การเปิดเผย
ข้อมูลลงใน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  
 
 

1. ประชุมคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าค าสั่งมอบหมาย
และแบ่งงานตาม
ภาระหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
น าเข้าข้อมูลลงในเว็บไซต์
หลักหน่วยงาน 
4. รายงานผลการน าเข้า
ข้อมูลต่อผู้บริหารทราบ 
5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบเว็บไซต์หลักให้
สามารถใช้งานได้ตลอด 

ส านักปลัดฯ ระหว่างเดือน 
มกราคม –   
มีนาคม 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงานในที่
ประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2565 

 
 

 

       ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
       โทร0-43029-715, โทรสาร 0-43029-716  
         

 


