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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

***************************** 
 

        ๑. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564  จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
พบวามี 68.71  คะแนน ซึ่งถือวามีคณุธรรมและ ความโปรงใสในการเนินงาน ระดับ c  ดังนี้  
 

 
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้ วัดพบวา ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่  ไดคะแนนเทากับรอยละ 91.87

รองลงมาคือ การใชอํานาจ  ไดคะแนนเทากับรอยละ 90.95  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนน
เทากับรอยละ 87.50  ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.17  ตัวชี้วัดการ
คุณภาพการดําเนินงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.10  ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ    ไดคะแนนเทากับ
รอยละ 83.62  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.88  ตัวชี้วัดการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ  ไดคะแนนเทากับรอยละ 77.33  ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนเทากับรอยละ 
55.89  และตัวชี้วัดการปองการทุจรติ   ไดคะแนนเทากับรอยละ 31.25   

สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 91.87  คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาท่ี  สวนที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  ไดเทากับ                
รอยละ 31.25 
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๓. การวิเคราะหขอมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนี  ขององคการบริหาร

สวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4 
มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 

 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหนาที่          91.87  คะแนน ผลการประเมิน IIT พบวามีประเด็นที่ตอง

ปรับปรุงเร่ืองการใชทรัพยสินของราชการ  ซึ่ง
อาจเกิดจากการท่ีบุคลากรนําทรัพยสินของ
ราชการไปใชเปนของสวนตัวหรือนําไปใหกลุม
หรือพวกพองโดยไมไดรับอนุญาต อีกทั้ ง 
บุคลากรสวนใหญอาจไมทราบหรือรับรู ถึง
วิธีการในการขอใชทรัพยสินขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  

2. การใชงบประมาณ        83.62  คะแนน 
3. การใชอํานาจ             90.95  คะแนน 
4. การใชทรัพยสินของราชการ  77.33  

คะแนน 
5. การแกไขปญหาการทุจริต   85.17  

คะแนน 

แบบวัดการรับรูของผูสีสวนไดเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการดําเนนิงาน  85.10  คะแนน ผลคะแนน EIT พบวา  ควรจะตองปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/วิธีการและการข้ัน
การดําเนินงาน เพื่อการใหบริการใหดีขึ้น  
และควรเปดโอกาสใหผูรับบริการผูมาติดตอ  
หรือผูมีสวนไดเสีย  เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน รวมทั้งนํา
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการงานหรือการ
ใหบริการเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.50 คะแนน 
8. กา รปรั บปรุ ง ก า รทํ า ง าน   82 .88  

คะแนน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปดเผยขอมูล         55.89 คะแนน แบบวัด OIT  พบวามีประเด็นที่ตองมีการ

พัฒนา ทักษะ ความรูความสามารถของ
บุคลากรผูดูแลเว็บไซต ของหนวยงานในการ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ใ ห ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ก า ร 
ติดตอส่ือสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและ
มี ประสิทธิภาพ   

10.  การปองกันการทุจริต   31.25 คะแนน        

 
๓.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๐) จํานวน 2 ตัวขี้วัด คือ 
(๑) ตัวชี้ วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙1.87        

เปนคะแนน จากบุคลากรภายในหนวยงานมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
มีความโปรงใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/ระยะเวลาท่ีกําหนด/เปนไปอยางเทาเทียมกัน การปฏิบัติ
หนาที่มุงมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม    
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(2) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.95 เปนคะแนน

จาก การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็น ที่เกี่ยวชองกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให
สิทธิประโยชน ตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายใน
หนวยงานมิความเชื่อมั่น ตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

๓.๒ จุดที่ตองพฒันา (ตัวชี้วัดท่ีไตคะแนนตํ่ากวารอยละ ๙๐) จาํนวน  8 ตัวช้ีวัด คอื 
(1) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.50 

เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรอืผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
ตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเร่ืองตาง ๆ 
ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของ
หนวยงานและขอมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหแกผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การใชบริการ 
นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับ การจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจรติ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 85.17 
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของ
หนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวชองกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต
อยางจริงจัง โดยหนวยงาน ไดมีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให
เกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

(3) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 85.10 
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบรกิาร ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ตอคุณภาพ การดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวชองกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจน แกผู รับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ
ผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวาไมมี การเรียกรับสินบน แตท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน ซึ่งควรเผยแพร ผลงานหรือขอมูล  สาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย 
ไมซับชอน อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย การบริการ ใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุงการดําเนินการ 

(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.62 เปน
คะแนน จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของ
หนวยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปและเผยแพร อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
อยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและ ไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของ
บุคลากรภายในเร่ืองตาง ๆ เขน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด
จางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงาน ควรใหความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากร
ภายในไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได  
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(5) ตัวชี้ จัดที่ ๘ การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.88      

เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ
การปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการดวย 

(6) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.33 
เปนคะแนนจากการประเมินการบุคลากรในหนวยงาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ  ไปเปนของสวนตัว 
หรือนําไปใหกลุมหรอืพวกพองมากนอยเพียงใด  ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงาน  มีความสะดวกมากนอยเพียงใด  การขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน  
บุคลากรในหนวยงานของทานมีการขออนุญาตอยางถูกตอง  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนํา
ทรัพยสินของราชการไปใช  โดยไมไดอนุญาตอยางถูกตองจากหนวยงาน  การรูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของทางราชการ  มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ  เพื่อปองกันไมใหมี
การนําไปใชประโยชนสวนตัว  กลุม  หรือพวกพอง 

(7)  ตัวชี้วัดที่   9  การเปดเผยขอมูล  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 55.89          
เปนคะแนน  เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบัน บนเว็บไซตของ
หนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูล
พ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผน
ดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจาย 
งบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก 
การจัดการเรื่องรองเรียน การทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลใน
ประเดน็ขางตนแสดงถึงความโปรงใส ในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

(8) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 31.25  เปน
คะแนน จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ 
ของหนวยงาน  ใหสาธารณชนไดรับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
ไดแก เจตจํานงสุจริตของ ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต     การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริม ความโปรงใสและปองกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็น
ชางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงาน ที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไม
สามารถเกิดข้ึนได 
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๔. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน
เทากับรอยละ 87..46  บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นและ แสดงความไววางใจตอการบริหารงาน
ของผูบริหารที่มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเปนประเด็นใน
การพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วดั ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 

(๑) ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสําคัญ
กับการปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช
ทรัพยสินของทางราชการ และการกํากับดูแล
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ  
 (๒) หนวยงานมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ
ทางราชการที่ถูกตอง ตามระเบียบฯ 
(3) หนวยงานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของทางราชการ เพื่อปองกัน
ไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุมหรือ
พวกพอง  

(๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการ
ใชทรัพยสินของทางราชการ การยืม
ทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง
ตามระเบียบกฎหมาย  มีการกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,มีแบบ
การขออนุญาต/การขออนุมัติยืมท่ีมี
รูปแบบท่ีสะดวก เปดเผยและ
ตรวจสอบได ทั้งกรณกีารยืมของ
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน 
(2) จัดทําคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสินของทาง
ราชการ 
(3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทาง
ปฏิบัติ/คูมือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใชทรัพยสินของทางราชการ การ
ยืมทรพัยสินของทางราชการ  มี
แผนผังข้ันตอนในการดําเนินการให
ประชาชนทราบ 
(4) มีการกําหนดกลไกในการ
ตรวจสอบการดําเนินการตามคูมือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช
ทรัพยสินของทางราชการอยาง
เครงครัด  

๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ไดคะแนน
เทากับรอยละ 66.29  บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงาน ของ
หนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่ชัดเจน แก
ผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมมีผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวา มี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได อยางไรก็ดี สิ่งที่ควร
เปนประเดน็ในการพัฒนาสําหรบัหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน (๑) คุณภาพการปฏิบัติงานของ  
เจาหนาที่  
(๒) หนวยงานมีการปรบัปรุงวิธีและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการ 
(3) หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การดาํเนินงาน/การใหบริการใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว  
(4) หนวยงานมีการเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวน
เสียเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาํเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน 
 (5) หนวยงานมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ มีความโปรงใส
มากขึ้น 

(๑) จัดทําระบบบริการเชิงรกุ จัดชุด
บริการเคลื่อนที่ใหบริการนอกสถานที่ เชน 
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับ
ขยายเวลาการใหบรกิารชวงพักเที่ยง 
(2) จัดฝกอบรมสงเสริมความรู และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบรกิาร   
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
(3) ผูบริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็น
บุคลากรอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือศึกษา
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริการใหดีขึ้น 
(4) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส  มีประสิทธิภาพ 
(5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการ
ทํางานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว งาย
ตอการใชงาน และเกิดความคุมคา 
 

 
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ 

74.80                      บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบท่ีดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบ อยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตใน
หนวยงานใหลดนอยลง  
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5. 5. มาตรการเพื่อขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 

จากการประชุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2565  ผูบริหารและ
เจาหนาที่ท่ีไดรวมกันพิจารณา  เพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   ดังนี้ 

 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิด
ขอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับติดตาม 

1.เสริมสราง
ความรูให
บุคลากรใน
หนวยงานเร่ือง
การแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
สวนรวม 

1.ประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง
ผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 
2. ชี้แจงแบบวัดการรบัรูของผูมี
สวนไดเสียภายใน (IIT) รายขอให
บุคคลไดทราบและเขาใจ 
3. ประชาสัมพันธชองทางการ
ตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดเสียภายนอก (EIT) ผาน 
www.muangkaset.go.th 

สํานัก
ปลัด 

ม.ค. – ก.ย. 
65 

รายงานผลการ
ดําเนินการผานเว็บไซต 
www.muangkaset.go
.th ภายในวันที่ 30 
กันยายน  2565 

2. กําหนด
ผูรับผิดชอบใน
การเผยแพร
ขอมูลขาวสาร 

1. จัดทําคําสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมลู
ขาวสารใหเปนปจจุบัน 

ทุกสวน
ราชการ 

ม.ค. – ก.ย. 
65 

มีคําสั่งมอบหมายงาน
และมีผลการเผยแพร
ขอมูลขาวสารผาน 
www.muangkaset.go
.th  
 

3. ปรับปรุง
เว็บไซต
หนวยงานให
สอดคลองกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดาํเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1. แจง admin ปรับปรุงเว็บไซต
และอัพเดทขอมูลใหสอดคลอง
กับแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) เชน   
- เพิ่มขอมูลนโยบายไมรับ
ของขวัญ (No Gift Policy)  
-ปรับปรุงขอมูลผูบริหารให
ครบถวนทั้ง ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
รูปถาย และชองทางการติดตอ
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนคณะ
ผูบริหาร  จึงตองดําเนินการ
ปรบัปรุงแกไขท้ังหมด 
- เพิ่มการใหบริการประชาชนใน
ระบบ E-service 

สํานัก
ปลัด 

ม.ค. – ก.ย. 
65 

รายงานผลการ
ดําเนินการผานเว็บไซต 
www.muangkaset.go
.th ภายในวันที่  31  
มีนาคม 2565 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิด
ขอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับติดตาม 

4.การกําหนด
แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืม
ทรัพยสินของทาง
ราชการที่ถูกตอง 
ตามระเบียบฯ 
 

(1) จัดทําแนวทางปฏิบั ติ/
ระเบียบการใชทรัพยสินของ
ท า ง ร า ช ก า ร  ก า ร ยื ม
ทรัพยสินของทางราชการที่
ถู ก ต อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กฎหมาย  มีการกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,
มีแบบการขออนุญาต/การ
ขออนุมัติยืมที่มี รูปแบบที่
ส ะ ด ว ก  เ ป ด เ ผ ย แ ล ะ
ตรวจสอบได ทั้งกรณีการยืม
ของบุคลากรภายในและ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
ภาคเอกชน 
(2) จัดทําคูมือเก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ 

(3) เผยแพรประชาสัมพันธ
แนวทางปฏิบัติ/คูมือ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ  มีแผนผัง
ขั้นตอนในการดําเนินการ
ใหประชาชนทราบ 

(4) มีการกําหนดกลไกใน
การตรวจสอบการ
ดําเนินการตามคูมือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ
การใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางเครงครัด 

 

กองคลัง ม.ค. – ก.ย. 65 รายงานผลการ
ดําเนินการผานการ
ประชุมพนักงานงาน
ประจําเดือน 

 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิด
ขอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับติดตาม 

5 . กา รป รับ ป รุ ง
ระบบการทํางาน 

๑) จัดทําระบบบริการเชิง
รุก จัดชุดบริการเคลื่อนท่ี
ใหบริการนอกสถานท่ี เชน 
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
หรือการปรับขยายเวลาการ
ใหบริการชวงพักเที่ยง 
(2) จัดฝกอบรมสงเสริม
ความรู และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู
ใหบริการ    
(3) ผูบริหารจัดประชุม
ระดมความคดิเห็นบุคลากร
อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือ
ศึกษาปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการบรกิาร
ใหดีข้ึน 
(4) นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส  มี
ประสิทธิภาพ 
(5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริการโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกตใชในการทํางานให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
งายตอการใชงาน และเกิด
ความคุมคา 
 

ทุกสวน
ราชการ 

ม.ค. – ธ.ค. 
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ประชุมพนักงานงาน
ประจําเดือน 

 


