
 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลโพหัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลต าบลโพหัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า   
มีผลคะแนน 69.58 คะแนน อยู่ในระดับ C ดังนี้ 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

1.การปฏิบัติหน้าที่                       88.76 คะแนน จากผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด   
แต่มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ องค์กรควรให้ความรู้ในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ  

การใช้งบประมาณ องค์กรควรเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนหากมีข้อสงสัย 

2.การใช้งบประมาณ               83.00 คะแนน 

3.การใช้อ านาจ                     86.45 คะแนน 

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ    80.03 คะแนน 

5.การแก้ไขปัญหาทุจริต           86.43 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน           85.59 คะแนน       
จากผลคะแนน EIT มีประเด็นที่ควรปรับปรุงในเรื่อง 
การปรับปรุงการท างาน พบว่าบุคคลภายนอกยังไม่ได้
รับการบริการที่เป็นไปตามข้ันตอน ขาดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขององค์กรอย่างทั่วถึง จึงท า
ให้บุคคลภายนอกที่มารับบริการยังไม่ได้รับความ
สะดวกในการมารับบริการ 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร         87.68 คะแนน 

8.การปรับปรุงการท างาน          80.20 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล (OIT) 

9.การเปิดเผยข้อมูล                 68.79 คะแนน 

จากผลคะแนน OIT มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ  85 .00 ทั้ งนี้ ค ว ร ให้ เ จ้ าหน้ าที่ แต่ ละฝ่ าย            
ที่ รับผิดชอบงานในด้านนั้นๆ ตรวจสอบข้อมูล 
กิจกรรม โครงการ และรายงานผลขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
มาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตให้ถูกต้องและ
สม่ าเสมอ 

10.การป้องกันการทุจริต           25.00 คะแนน 
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ข้อเสนอแนะในการจัดพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลโพหัก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลโพหัก 

1.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ส าคัญ/เร่งด่วน ข่าวสารผลงาน 
โครงการ/กิจกรรม ขององค์กรให้
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบและ
สามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น    ข้อ
ซักถาม ข้อสงสัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ัวไปอย่างทั่วถึง 
2.มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีของส านัก/
กอง/งานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อมูล/บันทึกข้อมูลอันเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนให้เป็นปัจจุบัน 

- งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ของส านัก/กอง/งาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
อบรมเจ้าหน้าท่ี
ผู้ดูแลระบบเวปไซต์
ของเทศบาลต าบล
โพหัก 

ดูแลและ
ตรวจสอบข้อมูล
ในเวปไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน 

2.มาตรการ กลไกในการ
ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลต าบลโพหัก 

1.จัดท าช่องทางการเสนอข้อคิดเห็น
ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
มีบทบาทรวมก าหนดนโยบายการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- ส านัก/กอง/งาน
ต่างๆ 

ปีงบประมาณ 
2564 

ประชาชนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ 

ตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้อ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใส่ในการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

1.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร 
2.จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปีขององค์กร และเผยแพร่ให้
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 
3.รายงานผลการจัดหา การจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กรรายไตรมาส และ
เผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบ 
4.รายงานผลการจัดหา การจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กรประจ าปีงบประมาณ 
และเผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบ 

- งานพัสดุฯ กองคลัง -รายไตรมาส 
 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

บุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซ้ือจัด
จ้างโดยใช้แผนการ
จัดซ้ือจัดจ้างเป็น
กรอบในการปฏิบัติ 
 
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบการ
รายงานผลการ
จัดหา การจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กร 

ตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้อ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.มาตรการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริต 

1.มอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติจัดการ
ข้อร้องเรียนให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2.จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบและ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
3.รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตขององค์กรจาก
ประชาชนท่ัวไปเป็นรายเดือน 

- งานนิติการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

-รายเดือน 
-ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

ประชาชนสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ
จัดการข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ได้ 

ตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้อ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5.นโยบายต่อต้านการรับ
สินบนเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรเรื่อง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2.จัดกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้อง
พร้อมด าเนินการประเมินผลฯ 
3.รายงานประเมินผลการด าเนินงาน
ตามข้างต้นแก่ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

- งานการเจ้าหน้าท่ีฯ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
-งานนิติการส านัก
ปลัดเทศบาล 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

จัดอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร(ด้านการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ) 
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้อ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

6.มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรเรื่อง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2.จัดกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้อง
พร้อมด าเนินการประเมินผลฯ 
3.รายงานประเมินผลการด าเนินงาน
ตามข้างต้นแก่ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

- งานการเจ้าหน้าท่ีฯ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
-งานนิติการส านัก
ปลัดเทศบาล 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องแก่
บุคลากรในองค์กร 
 
จัดกิจกรรม/
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง
พร้อมด าเนินการ
ประเมินผล 

ตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้อ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

7.มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจ 

1.ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริต
เทศบาลต าบลโพหัก 
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงกระบวนการ
ขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชน
ท่ัวไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

-ส านักปลัดเทศบาล 
 
-ส านัก/กอง/งาน
ต่างๆ 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

-ผู้บริหารฯใน
องค์กรได้ปฏิบัติ
ตามเจตจ านงสุจริต
ท่ีประกาศไว้อย่าง
ถูกต้อง 
-ประชาชนได้
รับทราบถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
-เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถึงต้อง 

ตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้อ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

8.มาตรการในการสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาลและ
ข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 

1.จัดท าประกาศมาตรการในการ
สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล และข้าราชการใน
องค์กร 
2.จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
แก่ผู้บริหารฯและบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีจิตส านึกและความ
ตระหนัก ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม 
3.ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ท่ี
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

- งานการเจ้าหน้าท่ีฯ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
-งานนิติการส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
-ส านัก/กอง/งาน
ต่างๆ 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

จัดอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
แก่คณะผู้บริหารฯ
และบุคลากรใน
องค์กร 

ตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้อ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

 


