
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลศรีดอนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จากผลการประเมิน ITA ในงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลศรีดอนชัย พบว่ามีผลคะแนน  64.25 
คะแนน อยู่ในระดับ D ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด              การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 
2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมิน
หน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการ
รบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบ 
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

1. คุณภาพการด าเนินงาน            91.24 คะแนน 
2. การปรับปรุงการท างาน            86.14 
3. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           85.36 
4. การปฏิบัติหน้าที่                    84.11 
5. การใช้อ านาจ                        77.52 
6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         74.97 
7. การใช้งบประมาณ                  74.95 
8. การใช้ทรัพย์สินของราชการ       71.71 
 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
9. การป้องกันการทุจริต               37.50 จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่าน

เกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT 
ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อย
ละ 85) คือ แบบวัด IIT OIT 

10. การเปิดเผยข้อมูล                   37.39 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
จ านวน 3 ตัวชีว้ัด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
91.24 ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อหน่วยงาน 
หมายเหต ุ
ควรรักษาระดับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ผ่านการประเมินแล้วและหาแนวทางการปฏิบัติงาน
ในการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
จ านวน 30 ประเด็น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
84.11 เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและ
ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ 
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ 
ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
 

 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการ

ใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 3) การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียด
ของต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม 
มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน
ของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และ
แสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง 



 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย 
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  
2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนด
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
ก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการ
ทางวินัย/คุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
ท าความเข้าใจกับผู้บริการ
ทุกครั้ง กรณีท่ีมีการเรียก
ช าระค่าธรรมเนียม เช่น 
การออกใบอนุญาตหรือ
กรณีปิดประกาศของ
ส านักงานที่ดิน เป็นการ
ด าเนินการตามกฎหมาย
ให้สังเกตใบเสร็จรับเงิน
และจ านวนเงินช าระ
ตรงกัน ไม่สามารถน าเงิน
ไปใช้ส่วนตัวได้ 
2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเจ้าหน้าที่โดยการ
พัฒนาแนวคิดด้านส่งเสริม
วินัยของข้าราชการและ
คุณธรรมความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานโดยการ
ก าหนดจัดอบรมเองให้
ความรู้ ปลูกจิตส านึก
ให้กับบุคลากรอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

ธ.ค. 63 – 
ส.ค. 64 

โครงการตาม
เทศบัญญัติ
ประจ าปี 
2564  
รายงานผลการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง 

1. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่แต่
ละกองประชาสัมพันธ์
ระบบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ในช่องทาง
หลากหลายตามรูปแบบ
ต่างๆ เช่น จัดท าผัง
ขั้นตอนและระยะเวลา
ให้บริการแล้วเสร็จแสดงไว้ 
ณ จุดบริการ , บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 
-ประชาสัมพันธ์ในเวที
ประชาคมและสื่อสารให้ถึง
ครัวเรือนในลักษณะแผ่น
พับหรือคู่มือ เป็นต้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

ม.ค. 64 – 
มี.ค. 64 

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ทราบในสิ้น
ปีงบประมาณ 

3. เผยแพร่ข่าวสารราชการ
ของหน่วยงานโดยการ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน และ
ช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ เพื่อ
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด ม.ค. 64 – 
มิ.ย. 64 

ตรวจสอบ
ระบบช่อง
ทางการ
ติดต่อสื่อสาร
กับหน่วยงาน
บนเว็บไซต์ 

4. พัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล
และประสานงานด้าน
เว็บไซต์ประจ าหน่วยงาน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่รับการ
อบรมพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถด้านการ
ดูแลเว็บไซต์ ในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย 

ส านักปลัด ม.ค. 64 – 
มิ.ย. 64 

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ทราบในการ
ประชุม
ประจ าเดือน
ทุกเดือน  



 


