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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลต าบลท่าม่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลท่าม่วง พบว่า มีผลคะแนน  
45.6 คะแนน  อยู่ในระดับ F  ดังนี้ 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชีวัดดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการ 
ประเมิน ITA 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 
81.52  คะแนน 

พบว่าตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่ม
เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือผู้บริหารให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต จัดท าแผนงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร้องว่ามีความปลอดภัย 
และติดตามตรวจสอบสถานะค าร้องได้ 
 
 
 
 
 
 

2. การใช้งบประมาณ   
68.05 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ 
70.68 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 
65.45 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 
64.54 คะแนน 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการ 
ด าเนินงาน  80.93 
คะแนน 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 81.95 คะแนน โดย
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 80.93 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 84.99 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 79.92 
คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงใน
ปีตอ่ไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจ
ให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้
ความส าคัญกับความโปร่งใส  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
84.99 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน 
79.92 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
0 คะแนน 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ  0.00 คะแนน โดย
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ  0.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 0.00 คะแนน 
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ใน
ภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควรท าการศึกษารายละเอียด
ของแนวทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มี
ข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 

10. การป้องกันการทุจริต 
0 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 จากการประชุมเทศบาล  เมื่อวันที่   21  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในของเทศบาลต าบลท่าม่วง ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

ผู้บริหารให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต จัดท า
แผนงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงมีระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ร้องว่ามี
ความปลอดภัย และติดตาม
ตรวจสอบสถานะค าร้องได้ 
 

ส านักปลัด ม.ค. 65 – มี.ค. 65 รายงานผล
ด าเนินการตาม
มาตรการ  
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 
เดือน 

2. การปรับปรุงการ
ท างาน 

ปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดี
ยิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ 
สร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาส
ให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย และให้
ความส าคัญกับความโปร่งใส
  

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 2565 รายงานผล
ด าเนินการตาม
มาตรการ  
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 
เดือน 

3. การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 

จดัท าข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของประเด็นการ
ตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตาม
หน้าเพจที่มีข้อมูล และควร
ต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดู
ข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 

ส านักปลัดฯ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

รายงานผล
ด าเนินการตาม
มาตรการ  
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 
เดือน 

 


