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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

-------------------- 

1. การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พบวา
มีผลคะแนน 95.59  คะแนน  อยูในระดับ  AA  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การเปดเผยขอมูล 100.00 
2 การปองกันการทุจริต 100.00 
3 การปฏิบัติหนาที ่ 96.14 
4 การใชอํานาจ 95.43 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.62 
6 การแกไขปญหาการทุจริต 92.46 
7 คุณภาพการดําเนินงาน 92.12 
8 การใชงบประมาณ 91.19 
9 การปรับปรุงการทํางาน 90.52 

10 การใชทรัพยสินของราชการ 89.17 
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โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด  ไดดังนี้ 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหนาที่               96.14  คะแนน ผลคะแนน IIT พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีคานอยท่ีสุด  คือ  

ตัวชี้วัดที่  4  การใชทรัพยสินของราชการ  มีผล
คะแนนเทากับ  89.17  คะแนน  ซึ่งมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงในปตอไป  คือ  การใชทรัพยสิน
ของราชการ  โดยพฤติกรรมของบุคลากรที่ไมนํา
ทรัพยสินของราชการไปเปนของตนเอง มีระบบใน
การควบคุมการใช  หรือขอยืมทรัพยสินราชการ    
ที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง ทุกคนรับทราบ
และนําไปปฏิบัติ  และมีระบบการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบอยางเปนระบบ   

2. การใชงบประมาณ             91.19  คะแนน 
3. การใชอํานาจ                   95.43  คะแนน 
4. การใชทรัพยสินของราชการ  89.17  คะแนน  
5. การแกไขปญหาการทุจริต    92.46  คะแนน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการดําเนินงาน       92.12  คะแนน ผลคะแนน EIT พบวา ตัวชี้วัดที่มีคานอยที่สุด  คือ  

ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งมี
ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในปตอไป  คือ 
ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ใหมี
กระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่ง ข้ึน     
นํ า เ ทค โน โ ลยี มา ใช  สร า งคว ามพึ งพอ ใจ ให
ผูรับบริการ  มีการเปดโอกาสใหผูรับริการหรือผูมา
ติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงดําเนินงาน
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย  และให
ความสําคัญกับความโปรงใส  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร     94.62  คะแนน 
8. การปรับปรุงการทํางาน      90.52  คะแนน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปดเผยขอมูล           100.00  คะแนน ผลคะแนน OIT  ประกอบดวย  2  ตัวชี้วัด  โดยมี

ผลคะแนนเทากันคือ  100.00  คะแนน  ทั้งสอง
ตัวชี้วัดมีแนวทางการดําเนินงานที่คลายคลึงกัน    
คือการเผยแพรข อมูลที่สํ าคัญบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ซึ่งผลการดําเนินงานของหนวยงาน     
ในภาพรวมถือวา ผานเกณฑ ควรรักษามาตรฐาน
ของการดําเนินงานที่ดีไวในปตอไป  

10. การปองกันการทุจริต     100.00  คะแนน 
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2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ  พ.ศ.2565 
จากการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  เมื่อวันที ่ 7  กันยายน  2564 

ผูบริหารและหัวหนาสวนการไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ดังนี ้
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล 
1. การใชทรัพยสิน
ของราชการ 

กําหนดแนวทางการ
ยืมทรัพยสินของทาง
ราชการท่ีชัดเจน 

ทุกสํานัก/กอง ตลอดปงบประมาณ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินในที่ประชุม
เปนประจําทุกเดือน 

2.การปรับปรุงระบบ
การทํางาน 

การปรับปรุงคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน 
ใหมีกระบวนงาน
ขั้นตอนที่สะดวก 
รวดเร็ว ดียิ่งข้ึน     
นําเทคโนโลยีมาใช 
สรางความพึงพอใจ
ใหผูรับบริการ มีการ
เปดโอกาสใหผูรับริ
การหรือผูมาติดตอ 
เขามามีสวนรวมใน
การปรับปรุง
ดําเนินงานเพื่อให
สอดคลองกับความ
ตองการดวย และให
ความสําคัญกับความ
โปรงใส 

ทุกสํานัก/กอง ตลอดปงบประมาณ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินในที่ประชุม
เปนประจําทุกเดือน 

 


