
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 

1.  การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 จากการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่า  มีผลคะแนน 
72.8  คะแนน  อยู่ในระดับ C  ดังนี้ 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   มีค่าคะแนนเท่ากับ   80.45 คะแนน 
โดยประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี         87.94  คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่าตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินข้าราชการ มี

ค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับ
การปรับปรุงในปีต่อไป คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดย
พฤติกรรมของบุคลากรที่ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ
ตนเอง มีระบบในการควบคุมการใช้ หรือขอยืมทรัพย์สิน
ราชการ ที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทุกคนรับทราบ
และน าไปปฏิบัติ และมีระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ  

2. การใช้งบประมาณ         78.62  คะแนน 
3. การใช้อ านาจ มี         81.87  คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ   76.69  คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต     77.13  คะแนน 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มีค่าคะแนน เท่ากับ  80.54 คะแนน 
โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
6. คุณภาพการด าเนินงาน           80.05 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่าตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงานมีค่า

คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงในปีต่อไป คือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรต้องยึด
หลักตามมาตรฐานข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนด มีความ
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีใจ
รักบริการ  ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้รับบริการ 
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสารเท่ากับ 80.25 คะแนน 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน   81.33 คะแนน 
 

แบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   มีค่าคะแนนเท่ากับ   61.25  คะแนน 
โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
9. การเปิดเผยข้อมูล                97.50  คะแนน  ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การ

เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์    
โดยหน่วยงานควรท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการ
จัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตาม
หน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูล
ในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 

10. การป้องกันการทุจริต          25.00  คะแนน 

 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เทศบาลต าบลเชียงยืนได้แต่งต้ังคณะท างานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามค าส่ังเทศบาลต าบลเชียงยืนท่ี 42/2565      ลง
วันท่ี  24  มกราคม 2565  เพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบล
เชียงยืน  และยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนนิการ ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

การตดิตามผล 

การไมใ่ช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ไม่น า
ทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของตนเอง 

1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เพ่ือควบคุมการใช้ หรือขอยืม
ทรัพย์สินราชการ     
2. มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ทุกคนรับทราบและน าไปปฏิบัติ  
3. มีระบบการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการประปา 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานพัสดุ
ประจ าเดือน/ปีเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับต่อไป 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนนิการ ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

การตดิตามผล 

การจัดบริการ
สาธารณะและการ
บริการประชาชน
เพ่ือให้เกิด ความพึง
พอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.การสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควร
ต้องยึดหลักตามมาตรฐาน
ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด 
มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มีใจรักบริการ  ไม่มีการ
เรียกรับผลประโยชน์ใดจาก
ผู้รับบริการ ค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก  
2.การให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การ
อบรม แผ่นพับให้ความรู้ 
3.การจัดท าประมวลจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
4.การรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ที่หลากหลายช่องทาง เช่น 
ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียน
ผ่านผู้น าชุมชน หรือทาง 
Website Facebook เป็นต้น 

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการประปา 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงานในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย/จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบล
เชียงยืน 
 

1.เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2.ตรวจสอบข้อมูล น าเข้า URL 
ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล  
3.ควรต้องหมั่นตรวจสอบการ
เข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

ส านักปลัด 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ข้อมูลในเว็บไซต์ให้
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
หน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 
 

1.แต่งต้ังคณะท างาน 
2.จัดท าคณะท างาน  
3.มอบหมายให้ฝ่าย/กอง/ส านัก
รับผิดชอบในการด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานและเอกสาร
ตามตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือ
น าไปเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

 

 

 

 


