
 
 

มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค#การบริหารส�วนตําบลสะพุง  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

1. การวิเคราะห#ผลการประเมิน ITA  ขององค#การบริหารส�วนตําบลสะพุง ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากผลการประเมิน ITA  ขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง  มีผลคะแนน  59.๓๘ คะแนน  อยู�ในระดับ D 
ดังนี้ 

 
โดยวิเคราะห�ผลการประเมินแต�ละตัวชี้วัด  ได0ดังนี้   
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA ประเด็นท่ีต7องแก7ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู0ของผู0มีส�วนได0ส�วนเสียภายใน  (IIT) 
1. การปฏิบัติหน0าท่ี 
๘๔.๙5 คะแนน 

จากผลคะแนน ITA พบว�า  มีประเด็นท่ีต0องปรับปรุงในเรื่อง 
-  การปฏิบัติหน0าท่ีจัดให0มีการเป=ดเผยข0อมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู0รับผิดชอบ



2. การใช0งบประมาณ     
๗๕.๗๗ คะแนน 
 

ในการให0บริการอย�างชัดเจนสร0างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให0บริการของผู0มา
ติดต�อรับบริการ ณ จุดให0บริการได0โดยง�าย สะดวกและเปCนไปตามหลักการปกป=ด
ความลับของผู0ให0ข0อมูลรวมท้ังกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให0คุณ 
ให0โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
- การใช0งบประมาณหน�วยงานต0องจัดให0มีการเป=ดเผยข0อมูลการใช0จ�าย 
งบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจ0างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ�าย
งบประมาณโดยเป=ดเผยและพร0อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส�วนตลอดจนการจัดทํา
รายงานผลการใช0จ�ายงบประมาณอย�างสมํ่าเสมอ 
 

 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA ประเด็นท่ีต7องแก7ไข/ปรับปรุง 
3. การใช0อํานาจ                  
8๒.1๙ คะแนน 
 

- การใช0อํานาจของผู0บริหารด0านการบริหารงานบุคคล หน�วยงานต0องจัดทํารายละเอียด

ของตําแหน�งงาน (Job description) และเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานอย�าง
ชัดเจนและเป=ดเผย รวมท้ังการเป=ดรับฟYงความคิดเห็นของผู0ท่ีเก่ียวข0องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. การใช0ทรัพย�สินของราชการ  
๗๗.๒๔ คะแนน 
 

 - การใช0ทรัพย�สินของราชการหน�วยงานต0องจัดทําคู�มือและระเบียบการใช0ทรัพย�สินของ
ราชการ สร0างระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการ ยืม- คืน และการลงโทษ
อย�างเคร�งครัด 

5. การแก0ไขปYญหาการทุจริต    
๗๗.๙๒ คะแนน 

  

- การแก0ไขปYญหาการทุจริต หน�วยงานต0องมุ�งเสริมสร0างวัฒนธรรมการทํางาน เพ่ือ
ประโยชน�สูงสุดของส�วนรวม มีจิตสาธารณะและพร0อมให0บริการประชาชนอย�างเต็มกําลัง
ความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการป]องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย�างชัดเจนและเป=ดเผย  รวมท้ังการเป=ดให0ประชาชนมีส�วนร�วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน�วยงานได0โดยง�าย
และสะดวก 

แบบวัดการรับรู0ของผู0มีส�วนได0ส�วนเสียภายนอก  (EIT) 
1. คุณภาพการดําเนินงาน       
๘๓.๖๘ คะแนน 

 

จากผลคะแนน EIT พบว�ามีประเด็นท่ีต0องปรับปรุงในเรื่อง 
- คุณภาพการดําเนินงานหน�วยงานต0องประชาสัมพันธ�เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการ
ให0บริการงานด0านต�าง ๆ อย�างท่ัวถึง และส�งเสริมให0มีการฝcกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ
และความรู0เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร     
๗๓.๖๐ คะแนน 

 

- ประสิทธิภาพการสื่อสารหน�วยงานต0องจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�และเป=ดเผยข0อมูลบน
เว็บไซต�หลักของหน�วยงานให0ง�ายต�อการเข0าถึงข0อมูล และมีการปฏิสัมพันธ�แลกเปลี่ยน
ข0อมูลข�าวสารกันอย�างชัดเจนและต�อเนื่อง 

3. การปรับปรุงการทํางาน      
๗๑.๗๖ คะแนน 

 

- การปรับปรุงระบบการท างานหน�วยงานต0องสร0างกระบวนการปรึกษาหารือระหว�าง
ผู0บริหารและบุคลากร เพ่ือร�วมกันทบทวนปYญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย�าง   
เปCนระบบ และส�งเสริมให0ผู0รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส�วนร�วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให0คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให0บริการ
ได0โดยสะดวก 

แบบวัดการเป=ดเผยข0อมูลสาธารณะ  (OIT) 
1. การเป=ดเผยข0อมูล จากผลคะแนน OIT พบว�า  มีประเด็นท่ีต0องปรับปรุงในเรื่องการป]องกันการทุจริต  พบว�า  



๕๐.๔๘ คะแนน การมีส�วนร�วมของผู0บริหารระดับสูงสุดของหน�วยงานในการเข0าร�วมกิจกรรมแสดงออกให0
เห็นถึงการต�อต0านการทุจริตการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให0เห็นถึงความสําคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และส�งเสริมหน�วยงานด0านคุณธรรมและความโปร�งใส 

2. การป]องกันการทุจริต 
๑๒.๕๐  คะแนน 

 
 
2. ข0อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร�งใสในปhงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
         จากการประชุมองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน  เม่ือวันท่ี  ๗ ตุลาคม  2563 ผู0บริหารและเจ0าหน0าท่ีได0
ร�วมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสขององค�การบริหารส�วนตําบล
สะพุง  ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู7รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

เสริมสร0างการรับรู0ให0 
กับบุคลากร 
 

เสริมสร0างการรับรู0ให0บุคลากรมี 
ความสนใจในการใช0จ�ายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจ0าง   
จัดทํารายงานผลการใช0จ�าย 
งบประมาณกระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ0างและการตรวจรับพัสดุ 

กองคลัง ต.ค. 63 - มี.ค.  
64 
 

รายงานผลการดําเนิน 
งานในท่ีประชุมประจํา 
เดือนพนักงานส�วนตําบล 
ในเดือนเมษายน 
 

การมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงาน การระเมิน
ผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม�เลือกปฏิบัติ 

จัดทํารายละเอียดตําแหน�งงาน 
และเกณฑ�การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานอย�างชัดเจนและ 
เป=ดเผย 
 

สํานักงาน 
ปลัด 
 

ต.ค. 63 –เม.ย.  
64 
 

แจ0งผลการประเมินในการ 
ประชุมประจําเดือน 
พนักงานส�วนตําบล 
ในเดือนเมษายน  
2564 

มีแนวทางปฏิบัติเก่ียว 
กับการใช0ทรัพย�สินของ 
ราชการท่ีถูกต0อง 
 
 
 

จัดทําคู�มือแนวปฏิบัติในการ 
ทรัพย�สินของราชการ  สร0าง 
ระบบการตรวจกํากับดูแลและ 
ติดตามตรวจสอบการยืม- 
คืน 

สํานักงาน 
ปลัด 
 

ต.ค. 63-มี.ค.  
64 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ในท่ีประชุมประจําเดือน 
ผู0บริหารและหัวหน0าส�วน 
ราชการ  และการประชุม 
พนักงานส�วนตําบลพนัก 
งานจ0าง 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
สื่อสาร 
 
 

- เป=ดเผยข0อมูลบนเว็บไซต�หลัก 
ของหน�วยงาน 
- ประชุมประจําเดือนผู0บริหาร 
หัวหน0าส�วนราชการ พนักงาน 
ส�วนตําบล  พนักงานจ0าง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู0ข0าวมูล 
ข�าวสารต�างๆ 

ทุกสํานัก/ 
กอง 
 

ต.ค. 63 - มี.ค.  
64 
 

ประชุมประจําเดือนผู0 
บริหาร หัวหน0าส�วน
ราชการ พนักงานส�วน
ตําบล พนักงานจ0าง ทุก
เดือน 
 

 
 
 



 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู7รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

การปรับปรุงพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานการให0บริการ 
ผู0มาติดต�อราชการท่ีเปCน 
ไปตามข้ันตอนระยะ 
เวลาท่ีกําหนด 
 

ทบทวนปรับปรุงการลดข้ันตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
ให0เปCนปYจจุบัน 
 

ทุกสํานัก/ 
กอง 
  

 ต.ค. 63  ประชุมคณะทํางานปรับ 
ปรุงข้ันตอนและระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการ 
 

เสริมสร0างการมีส�วนร�วม 
ของผู0บริหารท0องถ่ิน 
 

- ส�งเสริมหน�วยงานด0าน 
คุณธรรมและความโปร�งใสตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
- มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร�งใส 
- รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร�งใส 
ให0ผู0บริหารท0องถ่ินรับทราบ 
 

สํานักงาน 
ปลัด 
 

ต.ค. 63 –เม.ย. 
64 
 

ผู0บริหารท0องถ่ินส�งเสริม 
หน�วยงานด0านคุณธรรม 
และความโปร�งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  มอบ
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร�งใสรายงานผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใส ในการ
ประชุมผู0บริหารและ 
หัวหน0าส�วนราชการ 
และการประชุมพนักงาน 
ส�วนตําบล  พนักงานจ0าง 
 

 
 
 
 
 
  

  

  
   


