
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตําบลก้านเหลอืง   อําเภอแวงน้อย    จังหวัดขอนแก่น 

 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ของเทศบาลตําบลก้านเหลือง    ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   จากผล
การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลก้านเหลือง พบว่ามีผลคะแนน  73.98 
คะแนน  อยู่ในระดับ   C  ดังน้ี 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวช้ีวัด   ได้ดังน้ี 

ตัวชี้วัดของการประเมิน  ITA ประเดน็ทีต่้องแก้ไข/ปรบัปรงุ 
แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน  (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่                     81.82   คะแนน แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภาย ใน เ ก่ี ยว กับการป ฏิ บั ติห น้ าที่  การ ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมท้ังหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงควรดําเนินการดังน้ี 1) การ
ปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอน 
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิด
ความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตาม
หลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ 
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดทํ ารายงานผลการใ ช้จ่ ายงบประมาณอย่ า ง
สม่ําเสมอ 3) การใช้อํานาจของผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหน่งงาน 
( job description) และเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมท้ังการเปิดรับ
ฟังความคิดเ ห็นของผู้ ที่ เ ก่ี ยวข้อง เ พ่ือปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ จัดทําคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  สร้างระบบการกํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทํางานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็ม
กําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการป้องกัน
และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก 
 

2.การใช้งบประมาณ                   78.64  คะแนน 
3.การใช้อํานาจ                         83.22  คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   75.05  คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต          73.77  คะแนน 
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แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก  (EIT) 
6.คุณภาพการดําเนินงาน             80.05  คะแนน แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ

ที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควร
ดํ า เ นิ น ก า ร ดั ง น้ี  1) คุณภ าพก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 
ประชาสัม พัน ธ์ เ ก่ียว กับระบบและ ข้ันตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มี
การฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน
อย่างชัดเจนและต่อเน่ือง 3) การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริม
ให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร            85.85  คะแนน 
8.การปรับปรุงการทํางาน             79.77  คะแนน 
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แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล                      48.05  คะแนน แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่

เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง 
และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการท่ีเป็นรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังน้ี 1) การ
เปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงาน
ทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
และการบริหารทรั พยากรบุ คคล  รวมทั้ ง ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย 
ทุกช่วงเวลา ทั้งน้ี ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการ
ทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากน้ันจัดทําแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายใน
และให้มีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมที่สําคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ ดู แล เ ว็บไซ ต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

10.การป้องกันการทุจริต                81.25  คะแนน 
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2.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 จากการประชุมเทศบาลตําบลก้านเหลือง   เมื่อวันที่   8   เมษายน  2564   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง   ดังน้ี 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดาํเนนิการ ผู้รบัผดิชอบ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

การตดิตามผล 

การสร้างฐานความคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

๑.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจัด
อบรม/ 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2.จัดทําคู่มือแนวการปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

สํานักปลัด  ฯ ม.ค.64 – มี.ค.64 รายงานผลการดําเนินการใน
ประชุมองค์กร  ประจําเดือน
เมษายน  2564 

 


