
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น 

  ๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผลการประเมินโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
๘๓.๗๒ คะแนน อยู่ในระดับ B มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดส าหรับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้ 
 

ตัวชีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   
๑. การปฏิบัติหน้าที่              
     ๙๒.๗๙ คะแนน 

จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินข้าราชการ มี
ค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีประเด็นส าหรับการ
ปรับปรุงในปีต่อไป คือ การ ใช้ท รั พย์ สิ นของราชการ  โ ดย
พฤติกรรมของบุคลากรที่ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ
ตนเอง เทศบาลต าบลภูผาม่านควรมีระบบในการควบคุมการใช้ 
หรือขอยืมทรัพย์สินราชการ ที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ทุกคนรับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีระบบการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

๒. การใช้อ านาจ                     
    ๘๙.๑๒ คะแนน 
๓. การแก้ไขปัญหาการทุจริต       
    ๘๘.๘๘ คะแนน 
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
    ๘๖.๙๖ คะแนน 
๕. การใช้งบประมาณ                  
    ๘๘.๐๕ คะแนน 

แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   
๖. คุณภาพการด าเนินงาน           
    ๘๗.๔๓ คะแนน 

จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีประเด็นส าหรับการ
ปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลภูผาม่านควรด าเนินการให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึง
พอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร          
    ๘๘.๗๒ คะแนน  
๘ การปรับปรุงการท างาน           
    ๘๖.๗๑ คะแนน 
 
 
 
แบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   
๙. การเปิดเผยข้อมูล                
    ๗๘.๔๒ คะแนน  

ในภาพรวมทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ 
การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลภูผาม่านในภาพรวมถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ 
โดยเทศบาลต าบลควรท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการ
จัดท าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล ให้ละเอียด และควรต้องติดตาม
ก ากับดูแล การตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา  

๑๐. การป้องกันการทุจริต           
   ๗๕.๐๐ คะแนน  
 
 

 
 
 
 



สรุปผลการวิเคราะห์ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจ าปี 256๔  ผลการประเมิน ระดับ B  ผลคะแนนการประเมินเทศบาลต าบลภูผาม่าน จาก 3 
แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มี
คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT EIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงน าประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ตามหัวข้อการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และภาพรวมของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือขับเคลื่อนการประเมิน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะท างานการติดตามประเมินผลฯจึงได้จัดท า แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีการก าหนด ประเด็นที่
ต้องปรับปรุงและหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 ๒. มาตรการ/แนวทางการน าผลการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลภูผาม่านเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการก าหนด
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลต าบล 
ภูผาม่านจึงร่วมกันพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตาม
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางการติดตามให้น าไปสู่แนวทางการปฏิบัติและ
การรายงานผลในปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

๑. การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

๑.สร้างจิตส านึกท่ีดีให้แก่พนักงาน
และแจ้งให้บุคลากรทราบถึงแนวทาง
ในการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
๒.จัดท าเอกสารขั้นตอนในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกทราบอย่างชัดเจน 

 

ส านักปลัด ต.ค.๖๔ –
มี.ค. 65 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน 

 
 
 
 
 
 



 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

๒. การปรับปรุง
ร ะ บ บ ก า ร
ท างาน ในการ
ให้ บ ริ ก า ร แ ก่
ประชาชน 
 

๑.เพ่ิมช่องทางการให้บริการ
สาธารณะโดยใช้ระบบ IT และเน้น
การให้บริการ ผ่านระบบ e-service 
โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
๒. เพิ่มช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 

ทุ ก ส า นั ก /
กอง 

ต ล อ ด
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

1.รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
ทุกเดือน 
๒ . จั ด ท า
แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการ 

๓.การติ ดต าม
ก ากับดูแล การ
ตรวจสอบข้อมูล
ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ใ ห้
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตาม
ก ากับ ดูแล ให้ผู้ ปฏิบัติ งาน ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของเทศบาล ให้ข้อมูลสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 
 ๒.มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 

ส านักปลัด ต ล อ ด
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

 ร า ย ง านผลกา ร
ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ
นายกเทศมนตรี 

 
 
 

 


