
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปราจีนบรุี อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
นางสาวพชัราภรณ์ เมธีธรรมาภรณ์ 

นิติกรปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 

(ผู้รวบรวมข้อมูล) 
 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   

ในปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน        

ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
- มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

  

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พบว่ามีผลคะแนน 
92.64 คะแนน อยู่ในระดับ A  ดังนี้ 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวช้ีวัด  ได้ดังนี้ 
 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรบัปรงุ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                      95.73 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบวา่ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย 

หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจน
มากขึ้น 
-เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน /
การให้บริการให้ดีขึ้น 
- ปรับปรุงการด าเนินงาน / การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน / 
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนอย่างเทา่เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การใช้งบประมาณ                    92.33 คะแนน - ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน  
มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ  
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
- เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
ของท่านมากข้ึน 

3. การใช้อ านาจ                          92.88 คะแนน - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
- ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก 
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรบัปรงุ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ต่อ) 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ         91.00 คะแนน - เพิ่มการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอน 

การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์ สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง 
- เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต           92.48 คะแนน - เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน              88.64 คะแนน 

จากผลคะแนน EIT พบวา่ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย 
หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
- ส่งเสริมการน าเทคโนโลย ีมาใช้ในการด าเนินงาน / 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
- เพิ่มช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน / การให้บริการเพิ่มข้ึนบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร             78.44 คะแนน 

8. การปรับปรุงการท างาน       80.89 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                   100.00 คะแนน 

จากผลคะแนน OIT พบวา่ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย 
หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 
- เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน / การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

10. การป้องกันการทุจริต             100.00 คะแนน 
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คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2 การป้องกันการทุจริต 100.00 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 95.73 
4 การใช้อ านาจ 92.88 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.48 
6 การใช้งบประมาณ 92.33 
7 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 91.00 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 88.64 
9 การปรับปรุงการท างาน 80.89 

10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.44 

 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 จากการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากผลการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดพบว่า  
 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การปรับปรุงการท างาน คุณภาพการด าเนินงาน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ประกอบด้วย การใช้งบประมาณ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้อ านาจ
และการปฏิบัติหน้าที ่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

1. ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยี มาใช้ในการ
ด าเนินงาน/ การให้บริการ 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากข้ึน 
2. เพิ่มช่องทางรับฟังค าติ
ชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การด าเนินงาน / 
การให้บริการเพิ่มข้ึนบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง 

กองยุทธศาสตร์
และ

งบประมาณ 

ม.ค.- ก.ย. 65 รายงานผลการ 
ด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือน
หรือประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

2. การปรับปรุง
การท างานและ
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1. เพิ่มช่องทางรับฟัง 
ค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การด าเนินงาน 
2. การให้บริการเพิ่มข้ึน
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานโดยตรง 

ทุกส่วนราชการ ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือน
หรือประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  
 

3. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1. เพิ่มการอ านวยความ
สะดวกเก่ียวกับข้ันตอน 
การขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงาน 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
ของหน่วยงาน ในการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง 
3. เพิ่มการก ากับติดตาม 
ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากร 
ในหน่วยงานต้องมีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
4. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ
ในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือน
หรือประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  
 

4. การใช้
งบประมาณ 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงาน 
เปิดโอกาสให้บุคลากร  
มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  
โดยเพิ่มการให้สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน 
2. เพิ่มกลไกก ากับ 
ให้หน่วยงาน  
ใช้จ่ายงบประมาณ  
โดยค านึงถึงความคุ้มค่า  
และไม่บิดเบือน 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ทุกส่วนราชการ ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือน
หรือประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

 3. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานมากข้ึน 

   

5. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

1. เพิ่มมาตรการก ากับ
ติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ในการท างานอยา่ง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 

ทุกส่วนราชการ ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือน
หรือประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  
 

6. การใช้อ านาจ 1. ส่งเสริมการท างานที่
ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและสว่นรวม
เป็นหลัก 
2. ส่งเสริมให้มีการ
มอบหมายงาน 
ตามต าแหน่งหน้าที่ 
จากผู้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมกลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

ทุกส่วนราชการ ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือน
หรือประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  
 

7. การปฏิบัติ
หน้าที ่

1. เพิ่มมาตรการชี้แจง
และตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจากประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้
ชัดเจนมากขึ้น 
2. ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน /
การให้บริการให้ดีขึ้น 
มีความโปร่งใส 
และมคีุณภาพ 
 

ทุกส่วนราชการ ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือน
หรือประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

 3. เพิ่มมาตรการก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้บริการ 
แก่ประชาชนเป็นไปตาม
ขัน้ตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

   

8. การปรับปรุง 
ยกระดับผล
คะแนน ITA 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
 

มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ ตลอดจน
แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อ
รับผิดชอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน
ของการประเมิน ITA 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือน
หรือประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  
 

 
 
 
 


