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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
  จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว พบว่า
มีผลคะแนน 83.64 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้ 

 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่         88.18 คะแนน แบบวัด IIT แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร 

ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ 
และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน พบว่ามีประเด็นที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
    1) การใช้งบประมาณ พบว่าบุคลากรยังขาดความรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ในการสอบถามทักท้วง หรือร้องเรียน 

 

 

2. การใช้งบประมาณ  81.81 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ   82.11 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.33 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.05 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
         2) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและ

ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

 3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม
การท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดย
จัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 92.94 คะแนน แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อ

คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติพบว่ามีประเด็นที่ต้องด าเนินการ
ดังนี้ 

 1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มี
การฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

   2) ประสิทธิภาพการสื่อสารจัดท า สื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

3) การปรับปรุงระบบการท างานสร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.27 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน 92.07 คะแนน 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
9. การเปิดเผยข้อมูล  69.06 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า ยังไม่มีการประเมิน และแนวทางในการ

ในการเปิดเผยข้อมูลได้เท่าที่ควร ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลในส่วนการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

10. การป้องกันการทุจริต 87.50 คะแนน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน
พิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ดังนี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

1. การเผยแพร่ 
ข้อมูลการใช้จ่าย 
งบประมาณให้ 
บุคลากรและ 
ประชาชนได้ 
รับทราบ 

1.จัดท ามาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.เผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณให้บุคลากร
และประชาชนได้รับทราบ
ในช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น 
เว็บไซด์ เป็นต้น 

ส านักปลัด ม.ค –มี.ค. 65 รายงานผลการด าเนินการ
ในการประชุมองค์กร
ประจ าเดือนเมษายน 

2565 และเอกสารต่างๆ
ทีน่ าไปเผยแพร่บน 

เว็บไซด์ 

2. การจัดท าคู่มือและ
แนวทางการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานทราบ 

1.จัดท าคู่มือและแนว
ทางการใช้ทรัพย์สินของทา
ราชการ 
2.เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียว 
ข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานทราบ 

ส านักปลัด 
/กองคลัง 

ม.ค –มี.ค. 65 รายงานผลการด าเนินการ
ในการประชุมองค์กร
ประจ าเดือนเมษายน 

2565 

3.มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าทีที่มี
ประสิทธิภาพ  

1.จัดท าระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้า
หน้าที เช่น ผ่านทางเว็บ
ไซด์ 
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ให้บุคลากรและประชาชน
ไดท้ราบ 

ส านักปลัด ม.ค –มี.ค. 65 รายงานผลการด าเนินการ
ในการประชุมองค์กร
ประจ าเดือนเมษายน 
2565 และข้อมูลการ

จัดท าช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตฯที่
จัดท าขึ้นบนเว็บไซด์ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
4.จัดท าแผนผังแสดง
ขั้นตอนระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชน
และระบุผู้รับผิดชอบ
งาน 

1. จัดท าแผนผังแสดง
ขั้นตอนระยะเวลา
ให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุก
กระบวนงาน 
2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลน์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าว ฯลฯ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ม.ค –มี.ค. 65 รายงานผลการด าเนินการ
ในการประชุมองค์กร
ประจ าเดือนเมษายน 
2565 และเอกสารที่

น าไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ 

5.การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

1.ประชุมเจ้าหนา้ทีศู่นย์
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  
2. จัดท ามาตรการการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้ทราบถึง
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้มากยิ่งขึ้น 
4.จัดอบรม จนท.ที่
เกี่ยวขอ้ง 

ส านักปลัด ตลอดปี รายงานผลการด าเนินการ
และเอกสารที่น าไป

เผยแพร่บนเว็บไซด์ในการ
ประชุมองค์กรทุกเดือน 
ตามตัวชี้วัดที่ 9 การ

เปิดเผยข้อมูล  

6.การปรับปรุงระบบ
การท างานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

1.ประชุมเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเพ่ือปรับปรุง
ระบบการท างานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานใน
การบริการ 
2.จัดท ามาตรการใน
บริการแก่ประชาชน 
3.มอบหมายให้กอง/ส านัก
รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ 

ส านักปลัด ม.ค –มี.ค. 65 รายงานผลด าเนินการใน
การประชุมองค์กร

ประจ าเดือนเมษายน 
2565 

 


