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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

------------------------------------------------------------------------- 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 จากผลการประเมิน  ITA ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  พบว่า มีผล
คะแนน  58.51 คะแนน อยู่ในระดับ D  ดังนี ้
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปี 
2563” ท่ีกำหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า 
ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) จำนวนท้ังส้ิน 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การดำเนินงานให้มีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  
 1. แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้จ่ายงบประมาณและ
ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควร
ดำเนินการดังนี้  
  1) การปฏิบัติหน้าท่ี จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวก
และเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมท้ังกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ 
ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
  2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ    
  3) การใช้อำนาจของผู ้บร ิหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน                           
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด    
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  
 2. แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู ้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  
  1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง  ๆ อย่าง
ท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  
  2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
  3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุ คลากรเพื่อ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 



3 
  

 
 

 3. แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ี
เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้  
  1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่
ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  
  2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์
ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีสำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 จากการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความสโปร่งใส  เมื่อวันท่ี  22  มกราคม 2564  
คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโป่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพล  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

1.ประชาสัมพันธ ์ขั ้นตอน
การให้บริการ 
2.จัดทำคู่มือการให้บริการ 
3.ม ีช ื ่อ จนท.ผ ู ้ ให้บร ิการ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์แสดง
อย่างชัดเจน 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

ม.ค. 64 - มี.ค. 64 รายงานผลในการประชุม
ประจำเดือน 

2. การใช้งบประมาณ  1.จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช ้จ ่ ายงบประมาณ, 
แผนการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า ง , 
กระบวนการเบิกจ่าย 
2. จัดทำรายงานผลการใช้
จ ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย ่ า ง
สม่ำเสมอ 

กองคลัง ม.ค. 64 - มี.ค. 64 รายงานผลในการประชุม
ประจำเดือน 

3. จัดทำรายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน                           
(job description) 

1.เก ็บรวบรวมมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งรวบรวม
เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหา
ได้โดยง่าย 
2 .  ป ร ะ ก า ศ เ ก ณ ฑ ์ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยเปิดเผย 

สำนักปลัด ม.ค. 64 - มี.ค. 64 รายงานผลในการประชุม
ประจำเดือน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
4.การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  

1. จัดทำคู ่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
2. จัดให้มี จนท.รับผิดชอบ
โดยตรงในการตรวจสอบ
การ ยืม-คืน  

สำนักปลัด ม.ค. 64 - มี.ค. 64 รายงานผลในการประชุม
ประจำเดือน 

5.การ เป ิดเผยข ้อม ู ลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

1.จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ห ล ั ก ข อ ง
หน่วยงานให ้ง ่ ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล  
2. เน้นการเผยแพร่ข้อมูล
พ้ืนฐานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงาน
ทั่วไป,  งบประมาณ,  การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
และการบริหารทรัพยากร
บุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์  
3. มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

ม.ค. 64 - มี.ค. 64 รายงานผลในการประชุม
ประจำเดือน 

 


