
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลหย่วน  อ าเภอเชียงค า   จังหวัดพะเยา 

 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลหย่วน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลหย่วน  พบว่า  มีผลคะแนน 
59.16 คะแนน  อยู่ในระดับ  D   ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   การวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA 
 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่                92.11  คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง  

การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจ าปี ของหน่ วยงาน ให้ กั บพนั กงาน          
ในองค์กร มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ โดยน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน          
การติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและพร้อม
รับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนเปิดโอกาสมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดท ารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 
 

2.การใช้งบประมาณ              83.98  คะแนน 
3.การใช้อ านาจ                    87.24  คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ   81.37  คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต     86.50  คะแนน 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 
 
 

 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า บุคลากรน าทรัพย์สินของ
ทางราชการใช้เป็นของส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาต อีกทั้ง 
บุ คลากรส่ วน ใหญ่ ไม่ทราบหรือรับรู้ ถึ งวิ ธีก ารในการ                
ขอยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาลต้องมีการจัดท าคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน รวมถึงมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 
การก ากับดูแลการติดตามตรวจสอบและประกาศแจ้งเวียน 
ให้พนักงานในหน่วยงานทราบ เพ่ือเป็นแนวปฎิบัติที่ชัดเจน
และปฎิบัติที่ถูกต้อง 
 

 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
1.คุณภาพการด าเนินงาน    80.53   คะแนน จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

ในเรื่อง  
คุณภาพการด าเนินงาน  พบว่ายังขาดมาตรฐานในการ
ปฎิบัติงาน/การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  มีการให้ข้อมูล                 
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบียนข้อมูล  
และมีมาตรฐานป้องกันเกี่ยวกับการเรียกร้องรับสินบน           
ของเจ้าหน้าที่  รวมถึงทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือรักษา
คุณภาพการด าเนินงาน 
การปรับปรุงการท างาน  พบว่า  การเปิดโอกาสให้ผู้รับ 
บริการ/ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาด าเนินงาน/การให้บริการ ยังมีน้อย  
ควรเพ่ิมช่องทางการการรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาส         
การเข้ามามีส่วนร่วมให้ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร   85.15   คะแนน 
3.การปรับปรุงการท างาน    76.90   คะแนน 

 
 
 
 
 
 



-3- 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA 
 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
1.การเปิดเผยข้อมูล      38.90   คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

ในเรื่อง 
 1.) การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ด้านต่างๆที่เป็นปัจจุบัน       
สู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและง่ายต่อการเข้าถึง           
มีการปรับปรุงช่องทางในการติดต่อสอบถามในลักษณะ         
การสื่อสารสองทาง เช่น web broad  กล่องข้อความถาม-ตอบ 
การให้บริการผ่านระบบ e-service ได้จริง  การปรับปรุงระบบ
การด าวน์ โห ลดคู่ มื อห รื อม าต รฐ าน   ก ารป ฏิ บั ติ งาน                
ให้มีประสิทธิภาพ การให้มีบริการผ่านระบบการช าระภาษี
ออนไลน์  การจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหา
พัสดุ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  จัดท าแนวปฏิบัติ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประกาศให้พนักงาน          
ในหน่วยงานทราบ  และลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

2.) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับ
การประเมิน ITA ศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมา
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา จากนั้นจัดท า          
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตาม
ประเมินผลน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วม        
ของผู้บริหารในการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ส่งเสริมค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องการการทุจริตในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆใน 
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 

2.การป้องกันการทุจริต    6.25   คะแนน 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 จากการประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาลต าบลหย่วน   เมื่อวันที่  27   ธันวาคม   2564  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจาณาเพ่ือก าหนดแนวทางมาตรการ 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหย่วน  ดังนี้ 
แบบ ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตาม 

 
 
 
 

 
 

IIT 

การใช้งบประมาณ หน่วยงานต้องสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้งบประมาณ 
ประจ าปี รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ  และการตรวจรับพัสดุโดย
เผยแพร่อย่างโปร่งใส   ประกาศแจ้งเวียนให้
พนักงานทุกกองงานทราบโดยทั่วกัน  และ
ควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วม  ในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ 

1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจทุก
หน่วยงานทุกคนในองค์กร 
2.ท าหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 
รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ 
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุให้พนักงานทุกกองงานทราบ         
โดยทั่วกัน 

ทุกส่วนราชการ
(ส านัก/กอง) 

กองคลัง 
 
 

 
 

 

ม.ค.- มี.ค.65 
 

รายงานผลการด าเนินการ    
ใน ก ารป ระชุ ม เท ศ บ าล
ประจ าเดือน 

การใช้ทรัพย์สิน           
ของทางราชการ 

การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมสร้างการรับรู้
ของบุคลากรภายใน 

1.สร้างฐานความคิดและการรับรู้
ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของทาง
ราชการ ในรูปแบบการจัดประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจ  
2.จัดท าแนวทางหรือคู่มือการปฎิบัติ
ก า ร ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ร าช ก า ร  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และแจ้ง
เวียนให้ทราบ 
3.จัดท าค าสั่งก าหนดผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน 

ส านักปลัด 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ม.ค.- มี.ค.65 
 
 
 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ใน ก ารป ระชุ ม เท ศ บ าล
ประจ าเดือน  
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แบบ ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตาม 

 
 
 
EIT 

คุณภาพการด าเนินงาน หน่วยงานต้องมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ งาน/การให้บริการอย่าง        
เท่าเทียมกัน 
 
 
 
 

1.ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานการให้บริการอย่าง
ชัดเจนและเผยแพร่รวมทั้งติดไว้ในที่
ให้บริการ  เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการเห็น
ได้อย่างชัดเจน 
2.สร้างจิตส านึกแก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

ส านักปลัด ม.ค.-มี.ค.65 รายงานผลการด าเนินการ        
ในการประชุมเทศบาล
ประจ าเดือน 

การปรับปรุงการท างาน ห น่ ว ย งาน ต้ อ ง เปิ ด โอ ก าส ให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/  
การให้บริการของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

1.จัดท าช่องทางการติดต่อการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน 

ทุกส่วนราชการ
(ส านัก/กอง) 

ม.ค.-มี.ค.65 รายงานผลการด าเนินการ         
ในการประชุมเทศบาล
ประจ าเดือน  
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แบบ ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIT 

การเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของเทศบาลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 

1. ให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานอย่าง
ส ม่ า เส ม อ เป็ น ปั จ จุ บั น  แ ล ะมี
ช่องทางให้บริการประชาชนได้รับ
บริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น 
E-service เพ่ื อช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 
2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจทุก
ส่วนในองค์กร 
3.ก าหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละ
ส านัก/กอง ในการปรับปรุงข้อมูล 
4.อบ รม พั ฒ น าเพ่ื อ เพ่ิ มทั กษ ะ
ความรู้  ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ ลงข้อมูลใน
เว็บไซต์ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ทุกส่วนราชการ
(ส านัก/กอง) 
 

ทุกส่วนราชการ
(ส านัก/กอง) 

 

ทุกส่วนราชการ
(ส านัก/กอง) 

ม.ค.-มี.ค.65 รายงานผลการด าเนินการ              
ในการประชุมเทศบาล
ประจ าเดือน  

การป้องกันการทุจริต จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 

1.จัดท าประกาศมาตรฐานส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
2.ด าเนินการหรือจัดกิจกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์  สุจริตอย่างชัดเจน 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 

ม.ค.-มี.ค.65 รายงานผลการด าเนินการ      
ในการประชุมเทศบาล
ประจ าเดือน 
 
 
 
 
 



 


