
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี  

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินราชการ  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 93.43 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้ อ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวม
ไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตารางแสดงผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. - มาตรการใน
การการใช้รถ
ส่วนกลางของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  ารงค ์
ก าหนดขั นตอน 
และแนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
- มาตรการการลงโทษ
ที่ชัดเจน รวดเร็ว หาก
พบการใช้รถยนต์
ส่วนกลางเพื่อ
ประโยชนส์่วนตน/
พวกพ้อง   

1. จัดท าระเบียบองค์การ
บริหารส่วนต าบล        
ถ  ารงคว์่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้รถส่วนกลางของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ถ  ารงค ์ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ส านัก/กอง/ฝ่าย มีส่วน
ร่วม 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในรับทราบ 
4. เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
เว็บไซต ์
5. ติดบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ หน้า
ส านักงาน 
6.  มี การ เปิด ช่องทาง
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองสวัสดิการฯ 

๔ ก.พ. 65 รายงานผล ด าเนินการในประชุม
องค์กร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2565 ดังนี  
1. จัดท าระเบียบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ  ารงค ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถ
ส่วนกลางขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ  ารงค ์ 
2. ส่งเสริมให้บคุลากรทุกส านัก/
กอง/ฝ่าย มสี่วนร่วม 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
รับทราบ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่าน
เว็บไซต ์
5. ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์ หน้า
ส านักงาน 
6. มีการเปิดช่องทางแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรภายใน ผูม้ีส่วนได้เสีย 

- 
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2. 2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี วัดด้าน การปรับปรุงการท างาน  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 83.97 ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

 ตารางแสดงผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. - มีมาตรการการ
รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนและ
การจัดท าแบบ
ประเมินความพึง
พอใจ ที่สะดวกต่อ
ประชาชนผู้มาติดต่อ 
- มีมาตรการการปรับ
ลดและเพิ่มระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ
เพื่อบริการประชาชน 
- มีมาตรการการ
ประกาศ เจตนารมณ์
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 
 

1. องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้จดัให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ
จากการรับบริการจาก
หน่วยงานและได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงการท างาน 
2. มีการปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. มีการปรับปรุงระบบ
และกระบวนการในจุดที่
พบข้อผิดพลาด/
ข้อบกพร่อง 
4.มีการปรับลดและเพิ่ม
ระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการเพื่อบริการ
ประชาชน 
5 .มี ก ารด า เนิ นก ารที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.ส านักงานปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
 

7 ม.ค. ๖5 รายงานผล ด าเนินการในประชุม
องค์กร ประจ าเดือน มกราคม 
2565 ดังนี  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลได้
จัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจจากการรับบริการจาก
หน่วยงานและได้ท าการวเิคราะห์
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการท างาน 
2. มีการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. มีการปรับปรุงระบบและ
กระบวนการในจดุที่พบ
ข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง 
4.มีการปรับลดและเพิ่ม
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพื่อ
บริการประชาชน 
5.มีการด าเนินการที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

- 

 
 
 

 

 

 

 



 

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี วัดในภาพรวมอยู่ในระดับ 100 เป็นระดับท่ีหน่วยงานควรรักษามาตรฐาน
ไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่มีข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (External) เสนอแนะให้ หน่วยงานพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่  

1. หน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณในการติดตั งกล้องวงจรปิดตามบริเวณส าคัญต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัยและ
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

2. หน่วยงานควรเพ่ิมจุดกระจายเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  
ตารางผลการน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (External) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา

ปรับปรุงพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2564  – 31 มีนาคม 2565) 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.  
- มีมาตรการส่งเสรมิ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน  
 
 
 
 
 
 

1. มีการก าหนด
มาตรการส่งเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ส านัก/กอง/ฝ่าย มีส่วน
ร่วมดูแล ตรวจสอบ 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในรับทราบ 
 

1.ส านักปลัด 
2.กองช่าง 
 

1 ต.ค. ๖4 – 
30 ก.ย. 65 

1. จัดสรรงบประมาณติดตั ง
กล้องวงจรปิดเพ่ือความ
ปลอดภัยในพื นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ ไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  (ปัจจุบันอยู่
ระหว่างรองบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการติดตั ง) 
 
 

- 

2.  
- มีมาตรการส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. มีการก าหนด
มาตรการส่งเสรมิความ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ส านัก/กอง/ฝ่าย มีส่วน
ร่วมดูแล ตรวจสอบ 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในรับทราบ 
 

1.ส านักปลัด 
2.กองช่าง 
 

1 ต.ค.64 - 
30 ก.ย.65 

1. จัดสรรงบประมาณติดตั ง 
ปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ครอบคลุมทุก
พื นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  ารงค์ ไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ
งบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ติดตั ง) 
 

- 

 


