
รายงานการวิเคราะห์                                   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิการของหน่วยงานของรัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์       

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

๑.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 

พบว่า มีผลคะแนน ๙๑.๑๓ คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่                   ๙๘.๙๙  คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน

เรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ พบว่า บุคลากร
บางส่วนน าทรัพย์สินขอทางราชการไปใช้ปฏิบัติ
ราชการโดยไม่ได้ขออนุญาตเนื่องจากไม่รู้แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 

2.การใช้งบประมาณ                 ๙๑.๔๔  คะแนน 
3.การใช้อ านาจ                       ๙๗.๗๒  คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๘๙.๕๔  คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต        ๘๖.๗๘  คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6.คุณภาพการด าเนินงาน            ๙๘.๒๔  คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่จะต้องปรับปรุงใน

เรื่องปประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่าการรับรู้ของ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่ออาจเข้าถึงยากไม่ชัดเจน 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร          ๙๙.๑๒  คะแนน 
8.การปรับปรุงการท างาน           ๙๙.๗๘  คะแนน 



แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล                  ๘๖.๔๘ คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 
พบว่า การเปิดเผยข้อมลูและการป้องกันการทุจริต
ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 

10.การป้องกันการทุจริต            ๘๑.๒๕  คะแนน 

 

๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแสลงพันธ์ ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

๑.ส่งเสริมให้
ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
หรือแสดงความคิดเห็นการ
ด าเนินงานในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ 

ส านักปลัด ม.ค.๖๕-มีค.๖๕ รายงานผลการ
ด าเนินการ
ด าเนินงาน 
ประชุม
ประจ าเดือน
ของหน่วยงาน 

๒.พัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ
ของผู้ดูแลเว็บไซต์
หน่วยงาน 
 

-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์หน่วยงานเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการลงระบบ
ข้อมูล ITA จากส านักงาน 
ป.ป.ช. และผู้ตรวจ 
-ศึกษาคู่มือการจัดท าแบบ
ประเมิน ITA 

ส านักปลัด ม.ค.๖๕-มีค.๖๕ รายงานผลการ
ด าเนินการใน
การประชุม
ประจ าเดือน
ของหน่วยงาน 

  

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

๓.การเปิดเผยข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันและมี
เนื้อหาครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัด 
 
 

-เผยแพร่ข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ให้
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเพื่อมิ
ให้เกิดข้อผิดพลาด 
 

ทุกหน่วยใน
สังกัด อบต.
แสลงพันธ์ 

ม.ค.๖๕-มีค.๖๕ รายงานผลการ
ด าเนินการใน
การประชุม
ประจ าเดือน
ของหน่วยงาน 

๔.การเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะ ความรู้
ของบุคลากรในสังกัด 

-ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
ก ากับดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
คู่มือปฏิบัติงาน หรือคู่มือการ
ให้บริการประชาชนด้วยความ
เสมอภาค เป็นกลางและไม่
เลือกปฏิบัติ 
-ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรม
หลักสูตรเกี่ยวข้องกับต าแหน่ง
หน้าที่ของตนเอง 

ทุกหน่วยใน
สังกัด อบต.
แสลงพันธ์ 

ม.ค.๖๕-มีค.๖๕ รายงานผลการ
ด าเนินการใน
การประชุม
ประจ าเดือน
ของหน่วยงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยไดม้ีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอ 
แนะ 

๑.ส่งเสริมให้
ประชาชน
ผู้ใช้บริการได้มี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาหรือ
แสดงความคิดเห็น
การด าเนินงานใน
รูปแบบสื่อออนไลน์ 

ส านักปลัด ม.ค.๖๕-
มีค.๖๕ 

รายงานผลการ
ด าเนินการด าเนินงาน 
ประชุมประจ าเดือน
ของหน่วยงาน 

หากมีบุคลากรบรรจุ/
โอน/ย้ายเข้า มาใน
หน่วยงานควรแจ้งให้
ทราบถึงมาตรการ
ต่างๆดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

๒.พัฒนาทักษะ
ความรู้
ความสามารถของ
ผู้ดูแลเว็บไซต์
หน่วยงาน 
 

-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบเว็บไซต์
หน่วยงานเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
การลงระบบข้อมูล 
ITA จากส านักงาน 
ป.ป.ช. และผู้ตรวจ 
-ศึกษาคู่มือการ
จัดท าแบบประเมิน 
ITA 

ส านักปลัด ม.ค.๖๕-
มีค.๖๕ 

รายงานผลการ
ด าเนินการด าเนินงาน 
ประชุมประจ าเดือน
ของหน่วยงาน 

หากมีบุคลากรบรรจุ/
โอน/ย้ายเข้า มาใน
หน่วยงานควรแจ้งให้
ทราบถึงมาตรการ
ต่างๆดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

  

 

 

 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล ข้อเสนอ 
แนะ 

๓.การเปิดเผย
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและมี
เนื้อหาครบถ้วน
ตามตัวชี้วัด 
 

-เผยแพร่ข้อมูล
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์
ให้เป็นปัจจุบัน
และตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูลเพื่อมิ
ให้เกิด
ข้อผิดพลาด 
 

ทุกหน่วยใน
สังกัด อบต.
แสลงพันธ์ 

ม.ค.๖๕- 
มีค.๖๕ 

รายงานผลการด าเนินการ
ด าเนินงาน 
ประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า 
มาในหน่วยงานควร
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่างๆ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

๔.การเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะ 
ความรู้ของ
บุคลากรในสังกัด 

-ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับชั้น
ก ากับดูแล และ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตาม
คู่มือปฏิบัติงาน 
หรือคู่มือการ
ให้บริการ
ประชาชนด้วย
ความเสมอภาค 
เป็นกลางและไม่
เลือกปฏิบัติ 
-ให้เจ้าหน้าที่
เข้าอบรม
หลักสูตร
เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งหน้าที่
ของตนเอง 

ทุกหน่วยใน
สังกัด อบต.
แสลงพันธ์ 

ม.ค.๖๕- 
มีค.๖๕ 

รายงานผลการด าเนินการ
ด าเนินงาน 
ประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า 
มาในหน่วยงานควร
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่างๆ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

 



 


