
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                          93.14  คะแนน จากคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุง

อันดับแรก คือเรื ่องการใช้งบประมาณ ซึ่งได้
คะแนนน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ข้อที่ควรปรับปรุงคือ I3 ข้อคำถามระบุ
ว่าท่านรู้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำป ีของหน ่วยงานของท ่านมากน ้อย

2. การใช้งบประมาณ                        84.51  คะแนน 
3. การใช้อำนาจ                              92.82  คะแนน  
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ             86.91  คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต               90.75  คะแนน 
 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
 เพียงใด โดยคะแนนที่ได้คือ 56.30 จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เนื่องจากบุคลากรภายใน
หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
การทำ งบประมาณ จ ึ ง ไม ่ ท ร าบข ้ อมู ล
กระบวนการจัดทำงบประมาณ และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ดังนั้นเทศบาลตำบลสูงเนิน
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล 
กระบวนการอย่างโปร่งใส และจัดประชุมเพ่ือ
ช ี ้ แจง ให ้บ ุ คลากรภายในทราบเกี่ ยวกับ
กระบวนการขั ้นตอน และแผนการใช ้จ ่าย
งบประมาณประจำปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่า
หร ือประโยชน ์ที่ จะ เก ิดขึ้ น  ประกอบกับ
ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกองต่าง ๆ 
จะต้องประชุมและพูดคุยให้บุคลากรภายใน
ทราบเป็นระยะ เพื ่อที ่บ ุคลากรจะได้ทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมกับแจ้ง
กองคลังประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนการใช้
จ่ายงบประมาณและจัดทำรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีให้สาธารณชนได้รับ
ทราบผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ 
อันดับที ่สอง คือเร ื ่องการใช้ทรัพย์ส ินของ
ราชการ คะแนนภาพรวม 86.91 ถึงแม้คะแนน
จะผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด แต่
เม ื ่อพ ิจารณารายข ้อแล ้ว พบว ่าม ีข ้อ I20 
คะแนน 81.15 และข ้อ I21 คะแนน 81.14                   
ซึ่งเกี ่ยวข้องกับการยืมทรัพย์สินของราชการ                  
ย ั งต ้องม ีการปร ับปร ุงระบบการย ืม ให ้มี
มาตรฐาน สะดวก และยั่งยืนต่อไป ประกอบกับ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันในการยืมทรัพย์ส ินของราชการไป
ปฏิบัติงาน โดยนำเรื่องดังกล่าวไปพูดคุยและทำ
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ท ุ จ ริ ต                            



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
ในหน่วยงานปีงบประมาณ 2564 อีกทั้งแจ้งให้
ผ ู ้ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการยืมทรัพย์ส ินของ
ราชการ จัดทำคู่มือและกระบวนการขั้นตอน 
ยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อแจก
ใ ห ้ ส ำ น ั ก แ ล ะ ก อ ง ต ่ า ง  ๆ  ท ร า บ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ
เพื ่อจะได ้ย ึดถ ือและปฏ ิบ ัต ิไปในแนวทาง
เดียวกัน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
1. คุณภาพการดำเนินงาน                   66.02  คะแนน จากคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

ทั้งในเรื่องของคุณภาพการดำเนินงาน เรื่องการ
ป รั บ ป ร ุ ง ร ะ บ บ ก า ร ท ำ ง า น  แ ล ะ เ รื่ อ ง
ประสิทธิภาพการสื ่อสาร เนื ่องจากคะแนน             
ทั้ง 3 ตัวชี้วัดในภาพรวม ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กำหนด จากการวิเคราะห์เป็นราย
ข้อสรุปสิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้ตัวชี้วัดดังกล่าว
ประสบผลสำเร ็จและเป็นไปตามเป้าหมาย                  
ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด มีดังนี้  
1. คุณภาพการดำเนินงาน  
   1.1 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บ ุคลากรและประชาชนทราบผ่านเว ็บไซต์
เทศบาลตำบลสูงเน ิน Facebook เทศบาล
ตำบลส ู ง เ น ิ น  แล ะ  Facebook Fanpage 
เทศบาลตำบลสูงเนิน 
   1.2 จัดทำแผนผังแสดงขั ้นตอน/ระยะเวลา
ให้บริการประชาชน และระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการทุกกระบวนงานให้ทราบ โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
บอรด ์ประชาส ั มพ ันธ ์  หอกระจายข ่ า ว                        
รถประชาสัมพันธ์ 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร                 74.31  คะแนน 
3. การปรับปรุงระบบการทำงาน           66.83  คะแนน 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
  1.3 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น การประเมินผ่าน
ระบบการประเมินความพึงพอใจ และรายงาน
ผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รวมทั้ง
เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว
ให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับ
ทราบ 
   1.4 พัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานที่เท่า
เทียมกัน เช่น การจัดให้มีบัตรคิว โดยพิจารณา
รูปแบบให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการใน
แต่ละจุดรับบริการ 
   1.5 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื ่อง
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/
ตอบสนองในการแก้ไข) กรณีบุคลากรเลือก
ปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม  เช่น ผ่าน
ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน อีเมล์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน 
เป็นต้น  
  1.6 กำหนดแนวทางในการชื ่นชม ยกย่อง   
เพื ่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่
ให ้ บร ิ การประชาชนตามมาตรฐานของ
หน่วยงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีมาตรการในการ
ดำเนินการกับบุคลากรที่ให้บริการเลือกปฏิบัติ
และไม่เป็นธรรม เช่น การตักเตือน ภาคทัณฑ์ 
เป็นต้น 
  1.7 การพัฒนาบุคลากร โดย  
       - ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เช่น เสริมสร้าง
ความร ู ้ ให ้ เก ิดความตระหน ักในการ เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
       - สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการ
อย ่างเท ่าเท ียม และไม ่ เล ือกปฏ ิบ ัต ิ  เช่น 
ผู้บริหารกำหนดนโยบายการให้บริการที ่เป็น
มาตรฐานปฏิบัติร่วมกัน 
   1.8 กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ ความก้าวหน้า โดยกำหนดข้อตกลง
การปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจาก
เกณฑ ์ผลงาน /ผลสำเร ็ จของงาน /กรอบ
ระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   2.1 การจัดให้ม ีและปร ับปร ุงศ ูนย์ข ้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเทศบาลตำบลสูงเนิน 
   - จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อ
จัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที ่กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบ โดยมีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   - มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการเทศบาล
ตำบลสูงเนิน 
   - มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
   2.2 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติ



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
ชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการของเทศบาลตำบลสูงเนิน เช่น 
   - จ ัดให ้ม ีหมายเลขโทรศ ัพท ์ เฉพาะท ี ่มี
เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลการ
บริการหรือการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสูง
เนิน ตลอดระยะเวลาทำการ 
   - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลสูงเนิน 
   - จัดให้มีช่องทางที่สื ่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น ตู ้ ปณ.ของ
เทศบาลตำบลสูงเนิน การประชุมรับฟังความ
คิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
  2.3 เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ 
Facebook Facebook Fanpage บ อ ร์ ด
ประชาส ัมพ ันธ ์  เส ี ยงตามสายในช ุมชน                       
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ของเทศบาลตำบล
สูงเนิน 
3.การปรับปรุงระบบการทำงาน 
    3.1 จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการ
บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ ดังนี้ 
       3.1.1 มีเก้าอี ้รองรับผู ้มาติดต่อราชการ
หรือรับบริการ 
       3.1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือ
ตำแหน่งในการเข้าถึงจุดบริการได้สะดวกและ
ชัดเจน และท่ีตั้งของจุดให้บริการ 
       3.1.3 ม ีแผนผ ั งกำหนดข ั ้นตอนและ
ช่องทางการติดต่อ 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
      3.1.4 มีแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำ 
      3.1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการใน
บริการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือตามเวลาที่
สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของ
ผู้รับบริการในพื้นท่ี 
     3.1.6 มีการออกแบบสถานที ่คำนึงถึงผู้
พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 
     3.1.7 ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI 
     3.1.8 ในจุดที ่สำคัญหรืออันตรายมีการ
ออกแบบหรือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตาม
หลักสากลทั้งขณะยืน หรือล้อเลื่อน 
     3.1.9 มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
     3.1.10 ม ี ก า ร จ ั ดบ ั ต ร ค ิ ว ห ร ื อ ร ะบบ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรม 
     3.1.11 มีจุดรับแรกเพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช ่น คัดกรองผู ้มาต ิดต ่อให้
คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียม
เอกสาร 
     3.1.12 มีจุดประเมินความพึงพอใจ ณ จุด
บร ิการในร ูปแบบท ี ่ ง ่ ายและสะดวกต ่อผู้
ให้บริการ 
   3.2 จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัดชุดบริการ
เคลื่อนที่ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
คนพิการ  
      3.2.1 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ร ับบริการต่อคุณภาพการให้บร ิการ โดย
ประมวลความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
กล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้ ปณ. การจัด
ประช ุมร ับฟ ังความค ิดเห ็นการส ัมภาษณ์
รายบุคคล โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน ช่องทาง
ออนไลน์ เป็นต้น และมีการรายงานผลให้
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ผู้บริหาร และนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดี
ย ิ ่งข ึ ้น รวมทั ้งเผยแพร่ ประชาส ัมพันธ์ให้
บุคลากรเทศบาลตำบลสูงเนิน และประชาชน
ทราบ 
      3.2.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้หรือส่ง
ให้ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริการ  
      3.2.3 ผ ู ้บร ิหารจ ัดประช ุมระดมความ
คิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและ
กำหนดแนวทางร ่วมก ันในการปร ับปรุ ง
กระบวนการทำงาน และพัฒนาการบริการ
ป ร ะ ช า ช น ใ ห ้ ด ี ขึ้ น  ร ว ม ท ั ้ ง เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากร และ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
     3.2.4 ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่
ให้บริการผู้มาติดต่อ และประชาชนด้วยหัวใจ 
และจิตบริการ 
     3.2.5 น ำ เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ ม า
พัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ปรับปรุง
เว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย และ
พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ 
     3.2.6 จัดสรรงบประมาณเพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบบริการ โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และ
คุ้มค่า โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มา
รับบริการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านเทคโนโลยี
ของบุคลากรผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
1. การเปิดเผยข้อมูล                         49.35  คะแนน จากคะแนน OIT พบว ่าม ีประเด ็นท ี ่ต ้อง

ปรับปรุงมากที่สุด คือ เรื ่องการป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนนที่ 6.25 คะแนน รองลงมาคือ
เร ื ่องการเป ิดเผยข ้อม ูล ได ้คะแนน 49.35 
คะแนน ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด มีตัวชี ้ว ัดย่อยประกอบไปด้วยเรื ่อง
ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส การดำเนินการ
เพื ่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ซึ ่งจากการวิเคราะห์เป็น                
รายข้อ พบว่ามีตัวชี้วัดย่อยที่ได้คะแนน 100 
คะแนน จำนวน 20 ข้อ จากตัวชี้วัดย่อยทั้งสิ้น 
43 ข ้อ ส ่วนท ี ่ เหล ือได ้คะแนน 0 คะแนน                   
โดยภาพรวมส่วนใหญ่ที่ไม่ได้คะแนนคือ URL  
ที่แนบในการตอบแบบประเมินไม่ได้แสดงการ
เช ื ่อมโยงจากหน้าเว ็บไซต ์ของหน ่วยงาน 
ประกอบก ับข ้ อม ู ลท ี ่ ตอบแบบประเมิน                    
ไม ่ ครบถ ้ วน  สมบ ู รณ ์  และถ ู กต ้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดไว้   
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุงให้ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
1. การเปิดเผยข้อมูล 
   O2 ข้อมูลผู้บริหาร  

- ปรับปรุงข้อมูลผู ้บริหาร ให้มีทั ้งผู ้บริหาร
ฝ่ายข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และรองนาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารฝ่าย
ข้าราชการประจำ ประกอบด้วย ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครอง

2. การป้องกันการทุจริต                      6.25  คะแนน 
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ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย 
ให้ครบถ้วนทุกตำแหน่ง  

- ปรับปรุงการแสดงข้อมูลผู้บริหารแต่ละคน
ให้ครบถ้วนทั้ง 4 องค์กรประกอบ ได้แก่ 1) ชื่อ-
นามสกุล 2) ตำแหน่ง 3) ร ูปถ ่าย 4) ช ่อง
ทางการติดต่อ  
   O3 อำนาจหน้าที่  
   - นำกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น และกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   - นำอำนาจหน้าที ่ของส่วนงานภายในเดิม 
เช่น หน้าที่ของสำนักปลัด หน้าที่ของกองคลัง 
หน้าที่ของกองช่าง ฯ ออกจากเว็บ 
   O5 ข้อมูลการติดต่อ 
   - ปรับแผนที่ตั้งหน่วยงานซึ่งอยู่คนละหัวข้อ
ให้มาอยู่ในหัวข้อข้อมูลการติดต่อ 
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
   - แจ้งสำนักและกองต่าง ๆ ที ่ให ้บร ิการ
บุคคลภายนอก จัดทำข้อมูลลงเว ็บไซต์ให้
ครบถ้วน ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 
  O17 E-Service  
   - แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
เทศบาลตำบลสูงเนินผ่านทางเว ็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยผู ้ขอรับบริการไม่
จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก และ
ต้องดำเนินการให้โดยเร็ว พร้อมกับแจ้งผลการ
ให้ผู้ขอรับบริการทราบด้วย 
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
   - แจ้งกองคลัง นำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีในภาพรวมของเทศบาลตำบลสูงเนิน  
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ที่มีระยะเวลาครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ต ั ้งแต ่เด ือนตุลาคม 2563 ถ ึงเด ือน
กันยายน 2564) ลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบล 
สูงเนิน และกองวิชาการและแผนงานนำข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
ลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลสูงเนิน 
  O20 รายงานผลการใช ้จ ่ายงบประมาณ
ประจำปี  
  - แจ้งกองคลังลงข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดยมีผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และ
ข ้อ เสนอแนะในการใช ้จ ่ ายงบประมาณ                      
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยปรับให้ 
URL ที ่แนบลงในแบบประเมิน OIT แสดงถึง
การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ  
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 
  - แจ้งคลังลงข้อมูล และปรับให้ URL ที่แนบ
ลงในแบบประเมิน OIT แสดงถึงการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ  
  O24 รายงานผลการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี 
  - แจ้งคลังลงข้อมูลและปรับให้ URL ที่แนบ
ลงในแบบประเมิน OIT แสดงถึงการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ  
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - ปรับให้ URL ที่แนบลงในแบบประเมิน OIT 
แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ 
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  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
  - แจ้งสำนักปลัดลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ
ปรับให้ URL ที ่แนบลงในแบบประเมิน OIT 
แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ 
  O27 หล ักเกณฑ์การบร ิหารและพ ัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
  - แจ้งสำนักปลัดลงข้อมูลให้ครบถ้วนทั ้ง 5 
องค์ประกอบ ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 
 O28 รายงานผลการบร ิหารและพ ัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 - แจ ้ งสำน ักปล ัดลงข ้อม ูลรายงานผลฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ครบถ้วน ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และปรับให้ URL ที่
แนบลงในแบบประเมิน OIT แสดงถึงการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ 
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - ปรับให้ URL ที่แนบลงในแบบประเมิน OIT 
แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ 
  O30 ช่องทางแจ้งเรื ่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  
  - ป.ป.ช.ให้ความเห็นว่าช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น
ช่องทางที่ไม่เป็นความลับ ซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ ปรับแก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด
ของ สำนักงาน ป.ป.ช. 
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   - แสดงภาพพร้อมคำบรรยายข้อมูลการ
ดำเนินกิจกรรมให้เห็นถึงการดำเนินการหรือ
การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้มีส่วนร่วมใน
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การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบล                 
สูงเนิน ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 บนเว็บไซต์ฯ  
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
   - ปรับให้ URL ที่แนบลงในแบบประเมิน OIT 
แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ 
  O36 การประเม ินความเส ี ่ยงการท ุจริต
ประจำปี 
  - ปรับให้ URL ที่แนบลงในแบบประเมิน OIT 
แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ 
  - ศึกษาคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการ
ป้องกันความเสี ่ยงการทุจริต ของสำนักงาน 
ป.ป.ท.ประกอบการประเมินความเสี่ยง 
  - ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 
  O37 การดำเนินการเพื ่อจัดการความเสี ่ยง
การทุจริต 
  - แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการหรือกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 ซึ่ง
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
   - แสดง ให ้ เห ็ นถ ึ ง โครงการ /ก ิ จกร รม                         
ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของ
เทศบาลตำบลสูงเนิน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  
  O39 แผนปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจริ ต
ประจำปี 
  - ปรับให้ URL ที่แนบลงในแบบประเมิน OIT 
แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
  O40 ร า ย ง า น ก า ร ก ำ ก ั บ ต ิ ด ต า ม ก า ร
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ                
6 เดือน  
  - แจ้งสำนักปลัด ศึกษาคู ่มือแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นที ่สำนักงาน ป.ป.ช.จ ัดทำเป็น
แนวทาง  
  - แจ้งสำนักปลัด Export ไฟล์ จากระบบ               
e-PlanNACC ม าล ง ใน เ ว ็ บ ไซต ์ หล ั กของ
เทศบาลตำบลสูงเนิน  
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 
  - ปรับให้ URL ที่แนบลงในแบบประเมิน OIT 
แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ 
  - แจ้งสำนักปลัด ศึกษาคู ่มือแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นที ่สำนักงาน ป.ป.ช.จ ัดทำเป็น
แนวทาง  
  - แจ้งสำนักปลัด Export ไฟล์ จากระบบ               
e-PlanNACC ม าล ง ใน เ ว ็ บ ไซต ์ หล ั กของ
เทศบาลตำบลสูงเนิน  
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  - ปรับให้ URL ที่แนบลงในแบบประเมิน OIT 
แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ฯ 
  - กองวิชาการและแผนงานวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลสูงเนิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
  - จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
สูงเนินให้ดีขึ ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี พ.ศ.2563  
  - แจ้งเวียนมาตรการให้บุคลากรทุกฝ่ายใน
เทศบาลตำบลสูงเนินได้รับทราบ และร่วมกัน
ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสต่อไป 
  O43 การดำเนินการตามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  - นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสที่ได้กำหนดไว้ในข้อ o42 ไปปฏิบัติหรือ
ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
  - เปิดเผยมาตรการฯ ดังกล่าวลงในเว็บไซต์
หลักของเทศบาลตำบลสูงเนิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล

สูงเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม และจากการหารือกับผู้บริหารเทศบาลตำบลสงูเนิน   
เห็นควรให้กำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อให้การดำเนินการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จ และผ่านเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดไว้ ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. แจ้งผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบล
สูงเนิน (ITA) 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563  

จัดทำบนัทึก
รายงานผลการ
ประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้ผู้บริหาร
ทราบ และสำเนา
บันทึกแจ้งสำนัก
และกองต่าง ๆ 
ทราบ เพื่อนำไป
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ดำเนินการที่
เก่ียวข้องให้ประสบ
ผลสำเร็จต่อไป 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ต.ค.63 บันทึกรายงานผลฯ 

2. นายกเทศมนตรี
ตำบลสูงเนนิ 
แต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อสนับสนุนการ
ยกระดับผลการ
ประเมิน ITA  

จัดทำคำสั่งแต่งตัง้
คณะทำงานเพื่อ
สนับสนนุการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบล
สูงเนิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 
โดยคณะทำงาน
ดังกล่าวต้องมาจาก
ผู้บริหาร หัวหน้า
สำนักปลัดและ

กองวิชาการและ
แผนงาน 

พ.ย. 63-ม.ค.64 คำสั่งแต่งตัง้
คณะทำงานฯ 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

ผู้อำนวยการกอง
ทุกกอง เจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนัก/กอง
ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
การประเมิน ITA 
สังกัดละ 1 คน 
และมีผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับการ
ประเมิน ITA ใน
ภาพรวม เป็น
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. จัดประชุม
คณะทำงานเพื่อ
สนับสนนุการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบล
สูงเนิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน จัดทำ
หนังสือเชิญประชุม
คณะทำงานฯ โดย
ในสาระสำคัญของ
การประชุม
ประกอบด้วยการ
นำผลคะแนนการ
ประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มาพิจารณา
วิเคราะห์หา
ข้อบกพร่องจาก
การทำงานใน
ปีงบประมาณที่ผา่น
มา และร่วมกัน
กำหนดแนวทางใน
การดำเนินงานเพื่อ
ยกระดับ/ปรบัปรุง/
พัฒนาการ
ดำเนินงานโดยใช้
คู่มือของสำนักงาน 

กองวิชาการและ
คณะทำงาน 

ม.ค.64 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและแนว

ทางการปรบัปรุง
พัฒนา การ

ดำเนินงาน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

ป.ป.ช. เป็น
แนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับ
เทศบาลตำบล    
สูงเนิน 

4. จัดทำช่องทาง
การสื่อสารสำหรับผู้
ที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมิน ITA 
โดยเฉพาะ 

จัดทำไลน์กลุ่ม ITA 
เทศบาลตำบลสูง
เนิน เพื่อเป็น
ช่องทางในการ
สื่อสารข่าวสาร
ประสานงาน 
ติดตาม การ
ประเมิน ITA  

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ก.พ.-มี.ค.64 1.ไลน์กลุ่ม ITA 
เทศบาลตำบลสูง
เนิน 
2. รายละเอียดการ
สื่อสาร 
ประสานงาน 
ติดตาม การ
ประเมิน ITA 
ในไลน์กลุ่ม  
3.สมาชิกในกลุ่ม 

5. จัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับตัวชี้วัด 
(IIT) แก่บุคลากร
ภายในเทศบาล
ตำบลสูงเนนิและ
สร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการ
ให้บริการที่ดีแก่
บุคลากรที่
ให้บริการ
บุคคลภายนอก 
 
 

1. ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และ
กองวิชาการและ
แผนงาน จัดประชุม
ชี้แจงทำความ
เข้าใจให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
ทุกคนรู้จักและ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมิน ITA การ
ประเมินผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียภายใน 
และประเด็นของ
การดำเนินงานที่มี
ผลต่อการรับรู้และ
ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ที่
เก่ียวข้องกับตัวชี้วัด

ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

มี.ค.64 1.เอกสารการ
ประชุมชี้แจงฯ 
2.ภาพถ่าย 
 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

การประเมิน IIT 
หรือผู้อำนวยการ
สำนัก กองต่าง ๆ 
ชี้แจงทำความ
เข้าใจภายในส่วน
ราชการของตน 
2. ผู้บริหารจัด
ประชุมเพื่อมอบ
นโยบายการ
ให้บริการที่ดี และ
ชี้แจงเก่ียวกับ
ประเด็นที่มีผลต่อ
การประเมิน (EIT)  
พร้อมกับระดม
ความคิดเห็น
บุคลากรอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคในการ
ดำเนินงานและ
กำหนดแนวทาง
ร่วมกันในการ
ปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
และพัฒนาการ
บริการประชาชนให้
ดีขึ้น  

6. ปรับปรุงหัวข้อ
และข้อมูลใน
เว็บไซต์เดิมให้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัด OIT และ
ปรับปรุงเว็บไซต์

1. ตรวจทาน และ
ปรับปรุงข้อมูล 
ก่อนลงในเว็บไซต์
ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และ
ถูกต้องตาม

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ม.ค.-ก.ค.64 1. ข้อมูลที่แจ้งให้
บริษัททำเว็บไซต์
ปรับปรุง  
2.หัวข้อและข้อมูล
ในเว็บไซต์ที่
ปรับปรุงแล้ว 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

เทศบาลตำบลสูง
เนินให้ทันสมัย 
เข้าถึงได้ง่าย  

ตัวชี้วัด OIT ที่
สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด 
2.จ้างเหมา
บริษัทเอกชนเพื่อ
ดำเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์
ของเทศบาลตำบล
สูงเนินให้มีหน้า
เว็บเพจที่สวยงาม 
มีการจัดหมวดหมู่
ที่ชัดเจน ทันสมัย 
รองรับไทยแลนด์ 
4.0 สอดคล้องกับ
การดำเนินงาน
ด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) 

3.ใบสั่งจ้าง/ภาพ
ตัวอย่างการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ 

7. กำกับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูล
ตามตัวชี้วัด OIT
ลงเว็บไซต์ 
เทศบาลตำบลสูง
เนิน ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

1. กองวิชาการ
และแผนงาน
รายงานผลการ
ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
ดำเนินงานลง
เว็บไซต์เทศบาล
ตำบลสูงเนิน ตาม
ตัวชี้วัด OIT ให้
ผู้บริหารทราบ 
2.ผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ 
สำนัก/กองต่าง ๆ 
เผยแพร่ข้อมูลที่

กองวิชาการและ
แผนงาน 

เม.ย.64 บันทึกรายงาน
ติดตามฯ 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานตนเอง
ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และ
สมบูรณ์ ตามท่ี
สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด 

8. สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
วิเคราะห์
ข้อบกพร่องการ
ดำเนินงาน ITA 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

จัดประชุมสรุปผล
การดำเนินงาน 
โดยคณะทำงานฯ 
เพ่ือวิเคราะห์หา
ข้อบกพร่อง
สำหรับวางแผน
พัฒนา ปรับปรุง 
การประเมิน ITA 
ปี 2564 ให้ดี
ยิ่งขึ้นใน
ปีงบประมาณ
ต่อไป 

คณะทำงานฯ ก.ย.-ต.ค.64 1. ผลการประเมิน
ITA ปี 2564 จาก 
สำนักงาน ป.ป.ช.  
2. สรุปผลการ
วิเคราะห์การ
ประเมิน ITA 
2564 จาก
คณะทำงานฯ 
3. แผนการ
ดำเนินงานในปี
ต่อไป 

 


