
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลต าบลท่าข้าม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลท่าข้าม พบว่า มีผล คะแนน 66.73 
คะแนน อยู่ในระดับ C ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องพัฒนาแก้ไข/ปรับปรุง 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2564) ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึน
ไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินของเทศบาล
ต าบลท่าข้ามจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการ รับรู้ของผู้มสีว่นได้
สว่นเสยีภายใน (IIT) แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 
จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด ไม่มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายใน (IIT) ได้ 83.66 คะแนน ต่ าอยู่ 1.34 คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ 76.85 
คะแนน ต่ าอยู่ 8.15 คะแนน และแบบตรวจการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ได้ 46.44 คะแนน ต่ าอยู่ 38.56 คะแนน ซึ่ง
จะต้องมีการวเิคราะห ์ตัวช้ีวัดเพื่อด าเนินการใหม้ีผลคะแนนผ่าน 
85 คะแนนต่อไป 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 88.64 คะแนน 
2.การใช้อ านาจ 84.99 คะแนน 
3.คุณภาพการด าเนินงาน 84.37 คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.04 คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.41 คะแนน 
6.การใช้งบประมาณ 81.20 คะแนน 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.27 คะแนน 
8.การปรับปรุงการท างาน 70.91 คะแนน 
9.การเปิดเผยข้อมูล 61.63 คะแนน 
10.การป้องกันการทุจริต 31.25 คะแนน 

 
 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องพัฒนาแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT จ านวน 

30 ประเด็น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.66 ซ่ึง
สะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างซ่ือสัตย์
สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลักอย่างชัดเจน การให้บริการผ่าน ระบบ e-service 
ได้อย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  
หมายเหตุ ควรรักษาระดับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานที่ผ่านการประเมินแล้วและหาแนว ทางการ
ปฏิบัติงานในการบริการประชาชนให้ดี ยิ่งขึ้นต่อไป 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) แบบตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จ านวน 43 
ประเด็น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.44 ซึ่งสะท้อน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ต่ า การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมต่ า การ
ให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนยังไม่
สมบูรณ์ และยากต่อการเข้าถึง  
หมายเหตุ ควรพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินก าหนดและพัฒนาหา 
มาตรการในการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 
85 ) คือ แบบ วัด EIT จ านวน 15 ประเด็น คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.85 จึง มีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปี
ถัดไปดังต่อไปนี้ แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของ 
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ ให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึง
ควรด าเนินการดังนี้  
1) คุณภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
และข้ันตอนการให้บริการงานด้าน ต่างๆ อย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
2 ) ประสิทธิภาพการสื่อสารจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
3 ) การปรับปรุงระบบการท างานสรา้งกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ บุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงานอย่างเป็น



ระบบ และส่งเสริมให้ ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการ
พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
ได้โดยสะดวก ที่ ส าคัญต้องมีการพฒันาทักษะความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ หน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมี การติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ 

 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 จากการประชุมพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ 
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลท่าข้าม ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ แนวทางการก ากับ
และติดตามผล 

1.จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการ 
ทางวินัย/คุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

1.ก าชับเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายท าความ
เข้าใจกับ
ผู้รับบริการทุก ครั้ง 
กรณีท่ีมีการเรียก
ช าระค่าธรรมเนียม 
เช่น การออก
ใบอนุญาต ให้
สังเกต
ใบเสร็จรับเงินและ 
จ านวนเงินช าระ 
ตรงกัน  
2.เสริมสร้าง 
ภูมิคุ้มกันให้กับ 
เจ้าหน้าที่โดยการ 
พัฒนาแนวคิดด้าน 
เสริมสร้างวินัยของ 
ข้าราชการและ 
คุณธรรมความ 
โปร่งใสการ 
ปฏิบัติงานโดยการ 
ก าหนดจัดอบรม
เองให้ความรู้ปลูก 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค.65-ก.ย.65 โครงการตามเทศ
บัญญัติประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
รายงานผลการจัด
โครงการ/ กิจกรรม 



จิตส านึกให้กับ 
บุคลากรอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ 

2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
ระบบและขัน้ตอนการ
ให้บริการงานด้านต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้มี 
การฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูน 
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับ 
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

1.ก าหนดให้ 
เจ้าหน้าที่แต่ละกอง 
ประชาสัมพันธ์
ระบบ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานใน
ช่องทาง
หลากหลายตาม 
รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
จัดท าผังขั้นตอน
และ ระยะเวลา
ให้บริการแล้วเสร็จ
แสดงไว้ ณ จุด
บริการ ,บนเว็บ 
ไซด์หน่วยงาน -
ประชาสัมพันธ์ใน 
เวทีประชาคมและ 
สื่อสารให้ถึง
ครัวเรือน ใน
ลักษณะแผ่นพับ 
หรือคู่มือ เป็นต้น 
2.ส่งบุคลากรเข้า 
อบรมตามหลักสูตร
ที่ เกี่ยวข้องกับการ 
พัฒนางานในหน้าที่ 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค.65-ก.ย.65 รายงานผลในการ
ประชุมพนักงาน
เทศบาล
ประจ าเดือน 
รายงานสถิติการส่ง
บุคลากร เข้า
ฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ประจ าปี 
2565 

3. เผยแพร่ข่าวสารราชการ 
ของหนว่ยงานโดยการ 
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซด์ 
หลักของหน่วยงานให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมี
การปฏสิัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกนัอย่าง 
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

ปรับปรุงระบบให้ 
ทันสมัย
ติดต่อสื่อสาร ผ่าน
เว็บไซด์ได้อย่าง 
รวดเร็วมี 
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด   ม.ค.65-ก.ย.65 ตรวจสอบระบบ 

ช่องทางการ 

ติดต่อสื่อสารกับ 

หน่วยงานบน เว็บ
ไซด์ 

     
 


