
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร 
 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลต าบลปลาโหล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ เทศบาลต าบลปลาโหล   พบว่า  มีผลคะแนน 
97.19  คะแนน อยู่ในระดับ AA  ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                 98.84  คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง การใช้

อ านาจ ซ่ึงการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาจจะเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและมีการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงอาจจะมีการใช้อ านาจสั่ง
การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ กระบวนการบริหารงานบุคคล
อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือ
การเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

2. การใช้งบประมาณ               96.35  คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                     96.26  คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ   96.36   คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต     96.33   คะแนน 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน     99.42      คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง การ

ปรับปรุงการท างาน  ซ่ึงการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานไม่ดีเท่าท่ีควร 
รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนนั้นยังไม่เพียงพอ โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    98.58      คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน     95.88      คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล         100.00       คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง การ

ป้องกันการทุจริต การเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะยังไม่เป็นปัจจุบนั
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตาม
การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

10. การป้องกันการทุจริต     93.75       คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2565  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน
พิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลต าบลปลาโหล  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การมอบหมาย
งานตามต าแหน่ง
หน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม 

1. จัดท าค าสั่งแบ่งงานที่มีความ
ชัดเจน เป็นธรรม โดยมอบหมาย
งานให้สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ 
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น ไม่เลือกที่
รักมักท่ีชัง ไม่มีอคติ 
2. จัดประชุมชี้แจงและท าความ
เข้าใจรายละเอียดของงานที่
มอบหมาย โดยก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ก าหนด
ระยะเวลา รายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับมอบหมายงาน
เข้าใจและเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หา
ข้อตกลงร่วมกัน  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ม.ค. – มี.ค. 
65 

รายงานผล
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

1. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
บุคลากรตามผลการปฏิบัติงานและ
ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
คุณภาพของผลงาน 
2. เผยแพร่เกณฑ์การประเมิน
บุคลากร และผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เม.ย. 65 รายงานผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
1. การปรับปรุง
การให้บริการให้ดี
ขึ้น 

1. จัดให้มีการอ านวยความสะดวก
ในการบริหารประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อ 
2. จัดท าระบบบริการเชิงรุก จัดชุด
บริการเคลื่อนที่ให้บริการนอก
สถานที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เม.ย. 65 - การจัดสถานที่
ท างาน 
- ผลการจัดเก็บภาษี 
- รายงานการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

2. การปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอน
การให้บริการให้ดี
ขึ้น 

1. จัดท าแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ
แต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ 
2. จัดท าแบบค าร้องพร้อมทั้ง
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่
ผู้ใหค้ าแนะน า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ
สังคม 

ก.พ. 65 - การจัดสถานที่
ท างาน 
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
1. การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

1. การแสดงเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เม.ย. 65 - การแสดงเจตจ านง 
การก าหนด
มาตรการ 
หลักเกณฑ์ และ
นโยบาย ต่างๆ 

2. การจัดท าแผน
ป้องกันการทุจริต 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
2. การติดตามและการรายงานผล
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เม.ย. 65 - ผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
 

 

 
 


