
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม  อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ 

 ๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม พบว่ามีผลคะแนน  ๙๔.๖๑ 
คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้  

ตัวช้ีวัดของการปประเมิน ITA 
 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
๑. การปฏิบัติหน้าที่                       ๙๙.๕๘  คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า หน่วยงานควรสร้างการรับรู้ให้บุคลากร

ทุกคนภายในหน่วยงานได้รับทราบการทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการป้องกันการทุจร ิตรวมไปถึงแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

๒. การใช้งบประมาณ                     9๐.๖8  คะแนน 
๓. การใช้อำนาจ                           ๙๙.๓๓  คะแนน 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ          ๙๙.๕๙  คะแนน 
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต             ๙๖.๓๑ คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
๖. คุณภาพการดำเนินงาน                ๘๙.๗๗ คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า หน่วยงานควรปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนการ
ให้บริการให้ดีขึ้น ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร              ๙๔.๐๐ คะแนน 
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน        ๘๗.๐๒ คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
๙. การเปิดเผยข้อมูล                       ๙๒.๐๐ คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงาน

ควรปรับปรุงในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้ครบถ้วน ได้แก่ ช่องทางการติดต่อคณะผู้บริหาร 
ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี รอบ ๖ เดือน ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ข้อมูลรายงานผลการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างหร ือการจ ัดหาพัสด ุประจำปี ข ้อม ูลการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คู่มือหรือ
แนวทางการดำเนินการเรื ่องร้องเรียนที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี ข้อมูลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม การรายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน ข้อมูล
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
หน่วยงานจึงควรพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้

๑๐. การป้องกันการทุจริต              ๑๐๐.๐๐ คะแนน 



ครบถ้วนเป ็นป ัจจ ุบ ัน ในเร ื ่องการป ้องก ันการท ุจริต 
หน่วยงานต้องปรับปรุงในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื ่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที ่ด ี ร ับผิดชอบต่อหน้าที ่ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีรอบ ๖ เดือน รวมถึงรายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี นอกจากนี้ หน่วยงานยังขาดการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน และกำหนดแนวทางมาตรการใน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่าง
เป็นรูปธรรมตลอดจนการดำเนินการตามมาตรการและการ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 จากการประชุมเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เมื่อวันที่ ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน
พิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตาม 
ตัวชี ้ว ัดที ่ ๘ การปรับปรุง
ระบบการทำงาน  

- หน่วยงานให้ความรู้เกี่ยวข้อง
ก ับระ เบ ียบและว ิ ธ ีปฏ ิบ ั ติ
เกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ 
- จ ัดส่งเจ ้าหน้าที ่ ที ่ม ีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ ้ าง เข ้ าร ับการฝ ึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่  
 

ต ำ แ ห น ่ ง เ จ้ า
พนักงานพัสดุ/
กองคลัง 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ รายงานความก้าวหน้า
และสร ุปผล  ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ  

ตัวชี ้ว ัดที ่ ๙ การเปิดเผย
ข้อมูล  
๙ . ๓  ก า ร บ ร ิ ห า ร เ งิ น
งบประมาณ  
   - การจัดซื ้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  
       ข้อ O๒๓ สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน  
       ข้อ O๒๔ รายงานผล
การจัดซื ้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี  
 

 
 
- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ  

ต ำ แ ห น ่ ง เ จ้ า
พนักงานพัสดุ/
กองคลัง  

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕  รายงานความก้าวหน้า
และสร ุปผล  ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ 

 


