
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลสระยายโสม  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ของเทศบาลต าบลสระยายโสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  จากผลการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลสระยายโสม  พบว่า  
มีผลคะแนน  63.69 คะแนน  อยู่ในระดับ D  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลสระยายโสม  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 



 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลสระยายโสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที ่                  88.76 คะแนน ผลคะแนน IIT  พบว่า หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้าน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง
หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการ
น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

2. การใช้งบประมาณ                 77.80 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                       77.60 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ      77.34 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทจุริต        72.o9 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน            86.58 คะแนน  ผลคะแนน EIT  พบว่า คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับที่

หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการ
ปรับปรุงระบบการท างานให้สูงยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะใน
ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้ รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีก

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร          89.44 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน           81.52 คะแนน 



ด้วย 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมลู                  65.33 คะแนน ผลคะแนน OIT  พบว่า หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้าน

การป้องกันการทุจริตโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  การ
ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน  รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และการ
ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

10. การป้องกันการทุจริต              6.25 คะแนน 

 
 



 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา  เพ่ือก าหนดมาตรการในการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลสระยายโสม  ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

การติดตาม 

1. การปรับปรุงการ
ท างาน 

1. ในการท างานควรด าเนินการออก
ค าสั่งแบ่งมอบงานให้มีความถูกต้อง
ชัดเจนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และมอบ ห มาย ให้ หั วห น้ าส่ วน
ราชการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน  
โดยมุ่ งเน้น ใน เรื่องของกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการให้มีความ
ถูกต้อง และระยะเวลาการให้บริการ 
เ พ่ื อ ให้ เกิ ด ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ต่ อ
ผู้รับบริการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

ก.พ. 65 รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบภายในเดือน 
มี.ค. 65 

2. การใช้อ านาจ เมื่อมีการออกค าสั่งมอบหมายงาน
หรือความรับผิดชอบของงานบุคคล
หรือส่วนราชการใด ต้ อพิจารณา
ข อ บ เข ต แ ล ะก าร ใช้ อ าน าจ ให้
เหมาะสมและถูกต้องกับข้อกฎหมาย 
ระเบียบ  โดยเน้นย้ าในเรื่องของ
กรอบระยะเวลาให้ชัดเจน 

ทุกส่วน
ราชการ 

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2565 

ราย งาน ปั ญ ห าให้
ผู้บริหารทราบเดือน
ละ 1 ครั้ง 

3. การเปิดเผยข้อมูล ก าหนดมาตรการให้ แต่ ล ะส่ วน
ราชการจัดท ารายงานโครงการ 
กิจกรรมลงประกาศในเว็บไซต์ของ
เทศบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

ทุกส่วน
ราชการ 

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2565 

ให้ทุ กส่ วนราชการ
จั ด ท า ร า ย ง า น
โครงการ กิจกรรม
เสนอปลัดเทศบาล/
นายกเทศมนตรี  เพื่อ
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ
ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ของเทศบาล 

 


