
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลอืง   อําเภอแวงน้อย    จังหวัดขอนแก่น 

 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ของเทศบาลตําบลก้านเหลือง    ปีงบประมาณ  พ.ศ.256๔   จากผล
การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  ของเทศบาลตําบลก้านเหลือง พบว่ามีผลคะแนน  ๘๖.9๔
คะแนน  อยู่ในระดับ   A  ดังน้ี 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวช้ีวัด   ได้ดังน้ี 

ตัวชี้วัดของการประเมิน  ITA ประเดน็ทีต่้องแก้ไข/ปรบัปรงุ 
แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน  (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่                     81.82   คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 
86.69 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 
86.11 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 
89.38 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อํานาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 89.11
 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน 
เท่ากับ 83.48 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน 
เท่ากับ 85.37 คะแนน 
จากลําดับคะแนน พบว่าตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ข้าราชการ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ โดยพฤติกรรมของบุคลากรที่ไม่
นําทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเอง มีระบบใน
การควบคุมการใช้ หรือขอยืมทรัพย์สินราชการ ที่
ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทุกคนรับทราบและ
นําไปปฏิบัติ และมีระบบการกํากับดูแลและตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ  
 

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             ๙๓.๒๘  คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 
93.91 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน มีผลคะแนน 
เท่ากับ 93.28 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน 
เท่ากับ 95.15 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน มีผล
คะแนน เท่ากับ 93.29 คะแนน 
จากลําดับคะแนน พบว่าตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน  มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเคร่ืองมือ ซึ่ง
มีข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรต้องยึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนด มีความเท่าเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีใจรัก
บริการ   ไม่มี การ เรี ยก รับผลประโยชน์ ใดจาก
ผู้รับบริการ คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก   

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร            ๙5.๑5  คะแนน 
8.การปรับปรุงการทํางาน             9๓.๒๙  คะแนน 
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แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล                     ๖๓.๗๙   คะแนน ผลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือแบบวัดการรับรู้ของ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 
81.89 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 
63.79 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน 
เท่ากับ 100.00 คะแนน 
ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด มีแนวทางการดําเนินงานที่คล้ายกัน คือ 
การเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ซึ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า
ไม่ผ่ านเกณฑ์  โดยหน่วยงานควรทํ าการ ศึกษา
รายละเอียดของแนวทางการจัดทําข้อมูล OIT ให้
ละเอียด จัดทําข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ประเด็นการตรวจ นําเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มี
ข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลใน
เว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 

10.การป้องกันการทุจริต               ๑๐๐.๐๐ คะแนน 
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2.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕ 
 จากการประชุมเทศบาลตําบลก้านเหลือง   เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  256๔   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง   ดังน้ี 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดาํเนนิการ ผู้รบัผดิชอบ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

การตดิตามผล 

๑.การสร้างฐานความคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

๑.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจัดอบรม/
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2.จัดทําคู่มือแนวการปฏิบัติในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

สํานักปลัด  ฯ ม.ค.6๕ – มี.ค.6๕ รายงานผลการดําเนินการใน
ประชุมองค์กร  ประจําเดือน
เมษายน  256๕ 

๒.การปรับปรุงระบบการ
ทํางานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายใต้แนวคิด 
 “Smart Country :วิถีชนบท
สไตล์เมืองกรุง”  

๑.จัดต้ังศูนย์ Smart Country  
2.แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ 
๓.จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี 
๔.แต่งต้ังเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน 
๕.ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทุกช่องทางการสื่อสารเป็นระยะ ๆ 
๖.สํารวจความพึงพอใจ  

สํานักปลัด  ฯ ตลอดปี ๖๕ รายงานผลการดําเนินการใน
ประชุมองค์กร  ประจําเดือนทุก
เดือน 

๓.โครงการจัดทํามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต 
 

๑ .แ ต่ ง ต้ั ง คณะ ทํ า ง านจั ด ทํ า
มาตรการ 
๒.ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทํา
มาตรการ 
๓.มอบหมายให้ฝ่าย/กอง/สํานัก
รับผิดชอบในการดําเนินการ 

สํานักปลัด  ฯ ม.ค.6๕ – มี.ค.6๕ รายงานผลและเอกสารต่าง ๆ  
ตามตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกัน
การทุจริต เพ่ือนําไปเปิดเผยบน
เว็บไซต์ 

 


