
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ พบว่า มีผล

คะแนน 75.34 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้ 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1 การปฏิบัติหน้าที่                 98.99 
2 การใช้งบประมาณ               96.42 
3 การใช้อ านาจ                     99.11 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ    98.76 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต      97.86 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6 คุณภาพการด าเนินงาน         88.30 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร       85.74 
8 การปรับปรุงการท างาน        85.46 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9 การเปิดเผยข้อมูล               68.34 
10 การป้องกันการทุจริต           31.25 

 



ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ 
โดยมีบางประเด็นท่ีจ าเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถาม
ทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยท่ียังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมี
สัมฤทธิผล นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการท างานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในมุมมองของ
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น คือ 

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน  

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการด าเนินการในปี
ที่รับการประเมิน  

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็น
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา  

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับการ
ประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  

 
 
 



- แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่าง  
เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการด าเนินการที่มี
ความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี / มีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง เช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /เป็นข้อมูลในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน  

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน  

- แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งหน่วยงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน 

พิจารณา เพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

1. จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมคณะท างาน 
3. แบ่งงานให้กับกอง/
ฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

ส านักปลัดเทศบาล ต.ค.2564 - มี.ค.2565 รายงานผลการ
ด าเนินงานในคราว
ประชุมประจ าเดือน 

2. ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

ด าเนินการแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ผ่านระบบ e-planNacc  

ส านักปลัดเทศบาล ต.ค.2564 - มี.ค.2565 รายงานผลการ
ด าเนินงานในคราว
ประชุมประจ าเดือน 

3. จัดท ามาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมคณะท างาน 
 

ส านักปลัดเทศบาล ต.ค.2564 - มี.ค.2565 รายงานผลการ
ด าเนินงานในคราว
ประชุมประจ าเดือน 

4. ด าเนินการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
ภารกิจของหน่วยงาน 

ด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดกิจกรรมออกชุมชน 
ของคณะผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล ต.ค.2564 - มี.ค.2565 รายงานผลการ
ด าเนินงานในคราว
ประชุมประจ าเดือน 

5. ด าเนินการตามงาน
บริหารงานบุคคล 

ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
บุคคล โดยมีการน าการ
แสดงผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การน านโยบายหรือ
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มา
เผยแพร่ ผ่านเว็ปไซต์ 

ส านักปลัดเทศบาล ต.ค.2564 - มี.ค.2565 รายงานผลการ
ด าเนินงานในคราว
ประชุมประจ าเดือน 

6. ด าเนินการตามงาน
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน 

ด าเนินการตามงาน
จัดซื้อจัดจ้างโดย
ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่น าข้อมูลมา
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ 

ส านักปลัดเทศบาล ต.ค.2564 - มี.ค.2565 รายงานผลการ
ด าเนินงานในคราว
ประชุมประจ าเดือน 

7. ปรับปรุงช่องทาง
การติดต่อหน่วยงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โซ
เชียล ต่าง ๆ 

ด าเนินการปรับปรุง
ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ 
ให้ผู้มารับบริการรับรู้
และ  สามารถเข้าถึง
หน่วยงานได้ง่ายขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล ต.ค.2564 - มี.ค.2565 รายงานผลการ
ด าเนินงานในคราว
ประชุมประจ าเดือน 

 


