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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
  เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ย  
85 คะแนนขึ้นไป  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ในประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น รวมถึงแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือยกระดับการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ. 2564 

 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
พบว่า มีผลคะแนน 82.59 อยู่ในระดับ B ดังนี้   

         
       อันดับ ตัวชี้วัด          คะแนน 
       1 การปฏิบัติหน้าที่         93.51 
       2 การแก้ไขปัญหาทุจริต         90.96 
       3  การใช้อ านาจ         90.71 
       4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ      87.89 
       5 การป้องกันการทุจริต              87.50 
       6 การใช้งบประมาณ                 86.82 
       7 การเปิดเผยข้อมูล                  78.70 
       8 คุณภาพการด าเนินงาน        76.25 
       9 การปรับปรุงการท างาน          74.43 
       10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร         72.91 
 
       คะแนนสูงสุด   93.51 คะแนนต่ าสุด 72.91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

1. การปฏิบัติหน้าที่                      93.51 คะแนน 
ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของ
การใช้งบประมาณ บุคลากรไม่รู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน อีกท้ังไม่ทราบช่องทางใน
การเข้าตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

2. การใช้งบประมาณ                    ๘๖.๘๒ คะแนน 

3. การใช้อ านาจ                          90.71 คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ    87.89 คะแนน 

5. การแก้ปัญหาการทุจริต              90.96 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน              76.25 คะแนน 
ผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องได้รับการปรับปรุงใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือระดับคุณภาพการด าเนินงานและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานเป็นระยะต่อไป 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร             72.91 คะแนน 

8. การปรับปรุงการท างาน              74.43 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล                     78.70 คะแนน 
ผลคะแนน OIT พบว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการยังไม่ครบทุกประเด็น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงในส่วน
ของการจัดการระบบสารสนเทศ 10. การป้องกันการทุจริต               87.50 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
๑. เสริมสร้างความรู้
คุณธรรม จริยธรรม
และความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรในสังกัด 

- จัดอบรมบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ส านักปลัดฯ มิ.ย. – ก.ค. ๖๕ รายงานผลการ
ประเมินราย
โครงการ 

๒. การปรับปรุงระบบ
การท างาน และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1. การเปิดโอกาสให้ผู้รับ 
บริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการ 
โดยการประเมินผลความพึง
พอใจ ณ จุดรับบริการ 
2.เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึง
ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ทุกกอง ตลอดปี 65 รายงานผลการ
ด าเนินการใน
การประชุม
ประจ าเดือน 

๓. ปรับปรุงเว็บไซต์
หน่วยงานให้สอดคล้อง
กับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 

1. แจ้ง adim ปรับปรุง
เว็บไซต์และอัพเดตข้อมูลให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เช่น 
- จัดให้มีช่องทางร้องเรียน
การทุจริตแยกจากช่องทาง
ร้องเรียนทั่วไป 
- เพ่ิมช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
- ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของหน่วยงานที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ให้เป็นปัจจุบัน 
  

ทุกกอง ม.ค. – มี.ค. ๖๕ มีการรายงานผล
การปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  


