
มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลบ้านสาง อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

1. การวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลบ้านสาง ปีงบประมาณ 2564  
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลบ้านสาง พบว่ามีผล 

คะแนน 76.53 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ  ตัวชี้วัด      คะแนน 
     1  การปฏิบัตหิน้าที่                    94.93 
     2  ประสิทธิภาพการสื่อสาร           94.09  
     3  คุณภาพการด าเนินงาน            90.84 
     4  การแก้ไขปัญหาการทุจริต         89.92 
    5  การปรับปรงุการท างาน            89.02 
     6  การใช้อ านาจ                        87.29 
     7  การใช้งบประมาณ                  86.76 
     8  การใช้ทรัพยส์ินของราชการ       86.03 
     9  การเปิดเผยข้อมลู                   80.92 
   10  การป้องกันการทจุริต               31.25 

คะแนนสูงสุด  94.93 คะแนน  คะแนนคะแนนต  าสุด  31.25 คะแนน 
 

 



โดยวิเคราะหผ์ลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ไดด้ังนี้ 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัตหิน้าที่               94.93 คะแนน       จากเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินการภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 
2564 ที่ก าหนดใหห้น่วยงานทีเ่ข้ารับการประเมิน
ร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
ภายในปี 2565 ผลคะแนน IIT พบว่า แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายในทั้ง 5 เรื่องอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีและใหร้ักษาระดบัคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์
หรือให้คะแนนดีข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ             86.76 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                   87.29 คะแนน 
4. การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 86.03 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   89.92 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน       90.84 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอกทั้ง 3 เรื่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ
ให้รักษาระดับคะแนนให้อยู่ ในเกณฑ์หรือให้
คะแนนดีข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร     94.09 คะแนน 
8. การปรับปรงุการท างาน      89.02 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมลู             80.92 คะแนน      ผลคะแนน OIT พบว่าแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ ทั้ง 2 เรื่อง มีประเด็น ดังนี้ 
1. ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมลู ได้คะแนนเท่ากับ 

80.92 เป็นตัวช้ีวัดที่ต้องปรับปรงุและพัฒนาให้ดีข้ึน
ให้มีความสอดคล้องกับการประเมิน ซึ่งต้องเผยแพร่
ข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันบนเวปไซตห์ลักของเทศบาลเพื่อ
เปิดเผยข้อมลูต่างๆของหน่วยงานใหส้าธารณชนได้รับ
ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมลูพื้นฐาน ได้แก่
แสดงข้อมลูของผู้บริหารสงูสุดหรอืหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้ด ารงต าแหนง่ทางการบรหิารของหน่วยงาน โดย
ควรแสดงอย่างนอ้ยประกอบด้วย ด้วยช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผูบ้รหิาร
แต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ควรครอบคลุมทัง้ฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ข้าราชการประจ า (2) การบรหิารงาน 2.1 การ
ด าเนินงาน ได้แก่ แสดง ความก้าวหน้าในการ 
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมเีนื้อหา
หรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า 
การด าเนินการแต่ละโครงการ กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีทีป่ระเมิน 2.2 การ
ให้บรกิาร ได้แก่ แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอก 

10. การป้องกันการทจุริต         31.25 คะแนน 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สามารถขอรับบริการกบัหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแกผู่้ขอรบั
บริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยงั
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน(3) 
การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แสดงสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  และมีข้อมลูรายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานทีซ่ื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซือ้
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายช่ือ ผู้เสนอ
ราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน การซือ้หรือจ้าง เป็นต้น โดย
เป็นข้อมลูในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่
รับการประเมิน (4) การบรหิารและพฒันาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ แสดงผลการบรหิารและพฒันาทรัพยากร
บุคคล โดยมีข้อมลูรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น 
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะหก์ารบรหิารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปทีี่
ผ่านมา(5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่แสดงการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสใหผู้้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด าเนินการใน
ปีที่รบัการประเมิน รวมทั้ง – ส่งเสรมิการ
ประชาสมัพันธ์และให้ข้อมลูเกี่ยวกบัแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานมากขึ้น - ส่งเสริม
กลไกการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องทีส่ าคัญจะตอ้งมี
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร ผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรบัปรุงระบบใหท้ันสมัย 
และมีการติดต่อสือ่สารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบรหิารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     2.ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับ 
31.25 ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด เป็น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพรอ่งหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดย 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่งด่วน โดยการประเมินการเผยแพร่ข้อมลูทีเ่ป็น
ปัจจุบันบนเวปไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการ
ด าเนินการต่างๆของหน่วยงานใหส้าธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทจุริต 1.1 เจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิาร
ได้แก่ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผูบ้รหิารสูงสุด โดยเป็นการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงการให้ความส าคัญ กบั
การปรับปรงุ พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและ โปรง่ใส และต้องเป็นการด าเนินการในปี
ที่รับการประเมิน 1.2 การประเมินความเสี่ยงเพือ่
ป้องกันการทจุริต ได้แก่แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน / เป็นกจิกรรมหรือการด าเนินการที่ 
สอดคล้องกบัมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบรหิาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการด าเนินการ
ในปีที่รบัการประเมิน 1.3 การเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ได้แก่ แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สจุริตอย่างชัดเจน / เป็นการ
ด าเนินการในปทีี่รบัการประเมิน (2) มาตรการภายใน
เพื่อปอ้งกันการทจุริต ได้แก่ มาตรการสง่เสรมิความ
โปรง่ใสและป้องกันการทจุริตภายในหน่วยงาน 2.1 
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปี
ที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพรอ่งหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเรง่ด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
ประเด็นทีจ่ะต้องพฒันาให้ดีข้ึน แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมี
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินฯ 2.2 แสดงผล
การด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมลู
รายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ 
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ความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รบัการประเมิน 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพื่อน าไปสู่การจัดท า
มาตรการสง่เสริมความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน และมี
การก ากบัติดตามการน าไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
2. ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565 

จากการประชุมของเทศบาลต าบลบ้านสาง เมือ่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน 
พิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสของ เทศบาลต าบลบ้านสาง ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

1.จัดท าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน และ
จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่
ต่อสาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาแนวทาง
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
โดยก าหนดใหม้ี
ช่องทางทีห่ลากหลาย 
เช่น Website ไลน์
Facebook 
Instagram ฯลฯ ควร
มีช่องทางในการแจง้
เบาแสการทจุริต เช่น 
สายด่วนหรือช่องทาง
อื่นๆ ตามความ
เหมาะสมรวมถึงจัด
หมวดหมู่ต่างๆให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 2.ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัดเทศบาล มกราคม  –  
เมษายน 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการภายใน 
เมษายน 2565 
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