
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  
*********************** 

 
1.รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

จากผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  พบว่า มีผลคะแนน 92.94 คะแนน ระดับผลคะแนน A ดังนี้ 
 

 
 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าท่ี               89.18  คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
จากล าดับคะแนน พบว่าตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ มีค่า
คะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี 
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ  
ในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการเปิดเผยข้อมูล
การบริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ 

2.การใช้งบประมาณ           82.44  คะแนน 
3.การใช้อ านาจ                   89.35  คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
                                        87.19  คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  91.48  คะแนน 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8. การปรับปรุงการท างาน 
 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 88.55 
คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 
88.52 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 
90.89 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน 
เท่ากับ 86.23 คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอน
ท่ีสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึง
พอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพือ่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
 
9.การเปิดเผยข้อมูล 
10.การป้องกันการทุจริต 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 
คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน  
เท่ากับ 100.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน  
เท่ากับ 100.00 คะแนน 
ท้ัง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานท่ีคล้ายกัน คือ การ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึง่ผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควร
รักษามาตรฐานของการด าเนินงานท่ีดีไว้ในปีต่อไป 
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2.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปี 2564  

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลเมืองเพีย ดังนี้ 

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

1.เกี่ยวกับ - จัดท าแผนภูมิ   ทุกส่วน ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลในการประชุม 
กับการปฏิบัติหน้าท่ี ขั้นตอน ระยะเวลา ราชการ  ประจ าเดือน 
 แล้วเสร็จ    
2.เกี่ยวกับการใช้ - จัดท าแผนการใช้ ส านักปลัด ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลในการประชุม 
งบประมาณ จ่ายประจ าปีและเผย   ประจ าเดือน 
 แพร่อย่างโปร่งใส    
 โดยการเผยแพร่ผ่าน    
 ไลน์กลุ่มของเทศบาล    
 ต าบลเมืองเพีย    
 เพื่อให้บุคลการภายใน    
 ได้มีส่วนร่วมและเปิด

โอกาสให้มีการ
สอบถาม ทักท้วง 

   

3.เกี่ยวกับ 1.จัดท าค าส่ังผู้รักษา ส านักปลัด ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลในการประชุม 
การใช้อ านาจ ราชการแทน   ประจ าเดือน 
 2.จัดท าค าส่ังมอบ ทุกส่วน   
 อ านาจ ราชการ   
 3.จัดท าค าส่ังมอบ    
 หมายการปฏิบัติงาน    
 และการแบ่งสายงาน    
 ในหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ    
     
4.เกี่ยวกับการใช้ 1. ประชาสัมพันธ์ กองคลัง ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลในการประชุม 
ทรัพย์สินของ หลักเกณฑ์ขั้นตอน   ประจ าเดือน 
ทางราชการ การยืมให้กับบุคลากร    
 ในหน่วยงานให้ทราบ    
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มาตรการ/แนวทาง 
 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

5.เกี่ยวกับการแก้ 1.ปรับทัศนคติหรือ ทุกส่วน มกราคม 65-มีนาคม65  
ไขปัญหาการทุจริต ค่านิยมของการด าเนิน ราชการ   
 งานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ    
 ให้มุ่งสู่การเช่ือมั่น    
 ในหลักประสิทธิภาพ    
 และการโปร่งใส    
 ในการด าเนินงาน    
 2.จัดช่องทางระบบ    
 รับฟังความคิดเห็นท่ี    
 หลากหลาย    
 3.พัฒนากระบวนการ    
 รับข้อร้องเรียนด้วย    
 อินเทอร์เน็ต    
6.การปรับปรุงระบบ
การท างาน 

1. จัดท าประกาศลด 
ขั้นตอนการให้บริการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลในการ
ประชุมประจ าเดือน 

 2. น าเทคโนโลยีมา
พัฒนาการให้บริการ
คือ การเพิ่มช่องทาง
รับฟังความคิดเห็น
ผ่าน Facebook การ
แจ้งผลการติดต่อ/
ประสานงานผ่าน
ระบบ Line 

   

     
 
 


