
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลน้ำโสม   อำเภอน้ำโสม   จังหวัดอุดรธานี 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลน้ำโสม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลน้ำโสม  พบว่า มีผลคะแนน 56.77 คะแนน 
อยู่ในระดับ D ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
1. การปฏิบัติหน้าท่ี   93.23  คะแนน คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน ส่วนแบบวัดที่
มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดีย่ิงข้ึนในปีถัดไป 
ดังต่อไปน้ี 
 

2. การใช้งบประมาณ 89.72  คะแนน 
3. การใช้อำนาจ   91.15  คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  87.79  คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  92.74  คะแนน 
แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
1. คุณภาพการดำเนินงาน  82.34  คะแนน แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มต่ีอคุณภาพและมาตรฐาน

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลอืกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการ
ดังน้ี 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูน
ทักษะและความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเน่ือง 3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบคุลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ และส่งเสริมใหผู้้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 
 

2. ประสิทธิภาพการส่ือสาร  82.66  คะแนน 
3. การปรับปรุงการทำงาน  80.36  คะแนน 

/แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล.................... 
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
1. การเปิดเผยข้อมูล  18.52 คะแนน แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณแ์ละง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต
โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังน้ี 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพนัธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ตำแหน่งที่สามารถเข้าถงึและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งน้ี ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากน้ันจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบใหท้ันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. การป้องกันการทุจริต  6.25  คะแนน 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันท่ี     ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อ
กำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลน้ำโสม  ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภายในหน่วยงาน 

1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ทำรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ดำเนินการจัดหา 
4. ขออนุมัติส่ังซื้อหรือจ้าง 
5. การทำสัญญา 
6. การบริหารสัญญา 
7. การควบคุมและการจำหน่าย 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ปีงบประมาณ 
2564 

มีการรายงานผล
การดำเนินงานให้
นายกเทศมนตรี
ทราบ 
ปีงบประมาณละ 
๒ ครั้ง 

2. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีจำเป็นให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเวบ็ไซต์
เทศบาลตำบลน้ำโสมให้ทันสมยั 
2. มีการนำข้อมูลข่าวสารท่ีจำเป็นและตามท่ี
กฎหมายกำหนดให้ต้องเผยแพร่เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาล
ตำบลน้ำโสมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวให้เป็น
ปัจจุบัน 
3.ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมินความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

รายงานให้
นายกเทศมนตรี 

ทราบ  
เป็นรายไตมาส 

3. การสร้าง
จิตสำนึกและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดย
ซื่อสัตย์สุจริต 

1. จัดทำมาตรการในการป้องกันการรับสินบนเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติหน้าท่ีโดย
ซื่อสัตย์สุจริต 
2. จัดทำประกาศ เรื่อง เจตจำนงค์ในการบริหารเพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันของ เทศบาลตำบลน้ำโสม 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

รายงานให้นายก 
เทศมนตรี ทราบ 

 
/มาตรการ............ 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตาม
ผล 

4. มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

1. มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร 
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
3. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

สำนักปลัดฯ ปีงบประมาณ 
2564 

รายงานให้
นายก 

เทศมนตรี 
ทราบ 

5.มาตรการ
กำหนด
ขัน้ตอน/
กระบวน
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

กำหนดขั้นตอนวิธีการหลักเกณฑ์วิธีการในการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมีชอบภายในหน่วยงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

รายงานให้
นายก 

เทศมนตรี 
ทราบ 

6.กิจกรรมให้
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่
พนักงาน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

1. ให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในรูปแบบการอบรมให้ความรู้/จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
 

พนักงาน
เทศบาลตำบล

น้ำโสม 

ปีงบประมาณ 
2564 

รายงานให้
นายก 

เทศมนตรี 
ทราบ 

7. มาตรการ
สร้างความโปรง
ใสในการใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1.จัดประชุม 
2. จัดทำคำส่ังคณะทำงาน 
3. ประชุมคณะทำงาน 
4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงานและประชาชนทราบ 
6. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง
แนวทางการดำเนินการ 

กองคลัง ปีงบประมาณ 
2564 

รายงานให้
นายก 

เทศมนตรี 
ทราบ 

8. 
มาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. ห้ามมิให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยข้องกับการ
จัดจ้างและผู้เสนอราคา ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรภายในองค์กร ท้ังในผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์กรใช้อำนาจหน้าท่ีใน
ตำแหน่งหรือท่ีดำเนินงานหรือโครงการอันเอื้อ
ประโยชน์ให้กับตนท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับเงินและทรัพย์สิน 

พนักงาน
เทศบาลตำบล

น้ำโสม 

ปีงบประมาณ 
2564 

รายงานให้
นายก 

เทศมนตรี 
ทราบ 

/มาตรการ................ 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

 3. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์กรดำรงตำแหน่งท่ีทำ
หน้าท่ีทับซ้อนกัน 
4. ในกรณีท่ีบุคลากรในองค์กร มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
4.1 ใหถ้อนตัวออกจากการทำหน้าท่ีตัดสินใจหรือ
ทำงานท่ีอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.2 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจสอบบุคลากรใน
องค์กรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีมาเสนองานพร้อมท้ัง
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 
4.3 การรับของขวัญหรือทรัพย์สินอันประโยชน์อืน่
ใดต้องไม่เกิน 3,000 บาทหากเกินต้องรายงานให้
ผู้บงัคับบัญชาทราบและพิจารณาต่อไป 

พนักงาน
เทศบาลตำบล

น้ำโสม 

ปีงบประมาณ 
2564 

รายงานให้นายก 
เทศมนตรี ทราบ 

 


