


มาตรฐานการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.22 คะแนน  
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ AA มีรายละเอียดดังนี้ 



การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ด้าน (IIT)

มีค่าคะแนนเท่ากับ 96.18 คะแนน ผลคะแนนในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควร
รักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัด คะแนน 
๑ การปฏิบัติหน้าที่ 98.16 
๒ การใช้งบประมาณ 95.26 
3 การใช้อำนาจ 95.64 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.54 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.31 

จากการวิเคราะห์ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัว พบว่าตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผล
คะแนนเท่ากับ 95.26 ซึ่งได้คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือนี้  โดยเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินงานต่างๆในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรในหน่วยงานขาดการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูล
ที่ได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ ดังนั้นประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ ควรเร่งสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเปิดโอกาส ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีให้บุคลากรรับทราบ ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งหัวหน้าส่วนราชการกำชับ แนะนำ การเข้าถึงช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ การศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางเทศบาล เพ่ือใช้บุคลากรเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
และสะดวก 

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ด้าน (EIT)
มีค่าคะแนน เท่ากับ 97.90 คะแนน โดยเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของบุคล

ภายนอก ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งผลคะแนนในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควร
รักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัด คะแนน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.13 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.39 
8 การปรับปรุงการทำงาน 98.19 

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว พบว่าตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มี
ผลคะแนนเท่ากับ 97.13 ซึ่งได้คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของ
บุคคลภายนอก ผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อกับหน่วยงาน ต่อคุณภาพการดำเนินงาน การปฏิบัติง านของ
เจ้าหน้าที่ มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ คือควรกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ยึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด ให้ความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีใจรัก
บริการ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้รับบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก ควรมีการทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติต่างๆ อยู่เสมอ 
และเห็นควรแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ กำชับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการให้บริการ/การปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 
และกำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดี 



3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด้าน (OIT)
มีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน ซึ่งในภาพรวม ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐาน

ของการดำเนินงานที่ดีเอาไว้ ซึ ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่า หน่วยงานมีความตั้งใจในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดย
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัด คะแนน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ พบว่า การเผยแพร่ข้อมูลบางตัวชี้วัดไม่
มีความหลากหลายและเป็นข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไว้นานแล้ว เช่น คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ขอความร่วมมือในการจัดทำ 
ทบทวนหรือปรับปรุงคู่มือต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

มาตรการ/แนวทางการนำผลการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปดำเนนิการปรับปรุงและ
พัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ด้าน IIT คะแนนรวม 96.18 คะแนน พบว่า ผลคะแนนของตัวชี ้วัด ด้านการใช้
งบประมาณ มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 95.26 และข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับ 90.11 ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรเร่ง
สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และเปิดโอกาสให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบ 

ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/

จุดอ่อน 
ที่จะต้องแก้ไข 

มาตรการ/แนวทาง 
ในการพัฒนา 

แก้ไขข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

บุคลากรบางส่วนไม่
ทราบถึงแผนการใช้
จ ่ ายงบประมาณ
ประจำปี เนื่องจาก
ไม่เข ้าใช ้ช ่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูล
ข ่ าวสารของทาง
เทศบาลจึงไม่ทราบ
ถึงผลการดำเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายงบ 
ประมาณประจำปี 
ของทางเทศบาล 

การสร ้ างการร ับรู้  
ให ้ ก ับบ ุคลากรใน
หน่วยงาน เกี ่ยวกับ
แ ผ น ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำปี
และเปิดโอกาส ให้
บุคลากรในหน่วยงาน
ม ี ส ่ วนร ่ วม ในการ
ตรวจ สอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.ประชุมถ่ายทอด 
และมอบนโยบายเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้บุคลากรในหน่วย 
งานเข ้าใช ้ช ่องทาง
การประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของเทศบาล 
2. เพิ่มช่องทางการ
รับรู้ให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานเกี่ยวกับ 
แผนการใช้จ่ายงบ 
ประมาณประจำปี  

ทุกส่วน
ราชการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
และสรุปสถานะ
ทางการเงินของ
เทศบาลตำบล
บ้านเป็ด ประจำ
ทุกเดือน 



2. ด้าน EIT คะแนนรวม 97.90 คะแนน พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านคุณภาพการ
ดำเนินงาน เท่ากับ 97.13 และข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที ่สุดคือ  การปฏิบัติงาน/ให้บริการของ
หน่วยงาน เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ได้คะแนนเท่ากับ 96.19 ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ควรมีมาตรการลดขั้นตอนในการบริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) 
โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน และควรมีช่องทางให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/

จุดอ่อน 
ที่จะต้องแก้ไข 

มาตรการ/แนวทาง 
ในการพัฒนา 

แก้ไขข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

กระบวนการปฏิบัติ 
งานหรือการให้บริการ 
ประชาชนบางอย่าง 
มีขั้นตอนหรือระยะ 
เวลาที ่นาน ทำให้
ประชาชนเกิดความ  
ไม่ พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงกระบวน 
การ การทำงานเพื่อเพ่ิม
ประส ิทธิภาพในการ
ทำงาน รวมถ ึ งลด
ข ั ้ นตอนหร ื อระยะ 
เวลาในการให้บริการ
ประชาชน 

1.ทบทวนหรือปรบัปรุง
คู ่ม ือการปฏิบัติ งาน 
วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ลดขั ้นตอนระยะเวลา
ในกา ร ให้ บ ร ิ ก า ร
ประชาชน 
2. นำเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

แนวทางการลด
ข ั ้ น ต อ น ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิงานและ
การปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

3. ด้าน OIT มีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน ในภาพรวม ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควร
รักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีเอาไว้ ซ่ึงยังมจีุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้   

ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/

จุดอ่อน 
ที่จะต้องแก้ไข 

มาตรการ/แนวทาง 
ในการพัฒนา 

แก้ไขข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

การเผยแพร่ข้อมูล
ในบางตัวชี ้ว ัดไม่มี
ความหลากหลาย
และเป็นข้อมูลที ่ได้
เผยแพร่ไว้นานแล้ว 
เช ่ น ค ู ่ ม ื อห รื อ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิ งาน ค ู ่มือ
หรือมาตรฐานการ
ให้บริการ  

การขอความร ่วมมือ  
ทุกส่วนราชการในการ
จัดทำ ปรับปรุงหรือ
ทบทวน คู ่มือเดิมที่มี
อยู่ให้เป็นปัจจุบันมาก
ข ึ ้น และจ ัดทำค ู ่มือ
เพ่ิมเติม ในส่วนที่ยังไม่
เคยมีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ 

แจ ้งเว ียนท ุกส ่วน
ราชการให้ดำเนินการ 
จัดทำ ทบทวนหรือ
ปรับปรุงคู่มือเดิมให้
เป ็นป ัจจ ุบ ันและ
จัดทำคู่มือเพ่ิมเติม 

ทุกส่วน
ราชการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ม ีการจ ัดทำค ู ่ มือ
หร ือมาตรฐานการ
ปฏ ิบ ัต ิงาน ค ู ่มือ
หร ือมาตรฐานการ
ให้บริการ เพิ ่มเติม
มากขึ้น 


