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ของ 
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http://www.khui.go.th 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1.  การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลต าบลขุย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลต าบลขุย  พบว่า มีผลคะแนน     
82.15 คะแนน อยู่ในระดับ B หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์        
การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จ าเป็นต้องวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 
15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามท้ังหมด ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีค าแนะน าว่า หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็น
ย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถ
ยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้  การส่งเสริมกลไกการ
ท างานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป          
ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                    95.73 คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องวางแผนพัฒนา

และปรับปรุงในเรื่อง 
     - การด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการใน
ปีที่รับการประเมิน 
     - การด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน เป็นการด าเนินการ
ในปีที่รับการประเมิน 
     - การส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
     - ส่ง เสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานมากขึ้น 

2. การใช้งบประมาณ                  89.54 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                        96.56 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ       95.70 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         95.45 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน            95.09 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน

เรื่องแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลย์ เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้อง
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           95.49 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน            94.08 คะแนน    
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                   95.28 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า ควรมีการพัฒนาและปรับปรุง

ในเรื่อง 
     - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่ เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้อง
กับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ 
     - การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการ
ด า เนินการที่ สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 
เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
     - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดย
มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง
เช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปี
ที่รับการประเมิน 
     - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง 
ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น  ควรแสดงโครงสร้ า งที่
ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการ
ประจ า 

10. การป้องกันการทุจริต             31.25 คะแนน 
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2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประชุมคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลขุย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลขุย ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตาม 
1. การสร้างฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวม 

1. เสริมสร้างฐานคดิแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจดัอบรม / 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธร์ณรงค ์

ส านักปลดั ต.ค. 64 – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การจดัท ามาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานและ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง
การทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
มาตรการ 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท า
มาตรการ 
3. มอบหมายให้ส านัก/กอง 
รับผิดชอบในการด าเนินการ 

ส านักปลดั ต.ค. 64 – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2565 

3. แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง 

1. ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
2. จัดท าคูม่ือแนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

กองคลัง ต.ค. 64 – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2565 

4. การปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการผู้มาตดิต่อ
ราชการที่เป็นไปตาม
ขั้นตอนระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการ
ให้บริการต่อผู้มาติดต่อราชการ 
2. เพิ่มช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลย์ 
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริการ 
3. รณรงค์พัฒนาจิตส านึกการ
ให้บริการกับเจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลดั ต.ค. 64 – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2565 

 


