
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ของ (เทศบาลต าบลวาริชภูมิ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ (เทศบาลต าบลวาริชภูมิ)   พบว่า  มีผลคะแนน  
๘๙.๙๑  คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้ 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ดังนี้ 

      
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี  83.14  คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 94.99 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด 
ดังนี ้
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบตัิหน้าที่ มผีลคะแนน เท่ากับ 83.14 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มผีลคะแนน เท่ากับ95.18 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 97.88 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 99.32 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต มผีลคะแนน เท่ากับ  99.42 คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่าตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบตัิหน้าที่มีคา่คะแนนนอ้ยท่ีสุดใน
กลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือในการ
ปฏิบัติงานควรด าเนินการโดยยึดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามขัน้ตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยความโปร่งใส เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏบิัติ 
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ไมม่ีพฤติกรรม
เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ   

2. การใช้งบประมาณ   95.18 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ 97.88 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.32  
คะแนน 
5. การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ  99.42  คะแนน 

 
 
 
 
 
 



 
 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 83.82 คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากบั 80.52 คะแนน โดยประกอบด้วย 
3 ตัวช้ีวัด ดังนี้  
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 83.82 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ82.38 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 75.35 
คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่าตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปี
ต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงคณุภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนท่ีสะดวก รวดเร็ว ดยีิ่งข้ึน น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสใหผู้้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามสี่วนร่วมใน
การปรับปรุงด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้
ความส าคญักับความโปร่งใส  

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  82.38 คะแนน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 75.35 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปดิเผยข้อมลู  86.29 คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปดิเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ  93.14 คะแนน โดยประกอบด้วย 
2 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดิเผยข้อมูล มผีลคะแนน เท่ากับ 86.29 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00
 คะแนน 
ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด มีแนวทางการด าเนนิงานท่ีคล้ายกัน คือ การเผยแพรข่้อมูลที่
ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ใน
ภาพรวมถือว่า  ผ่านเกณฑ์ ควรรกัษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว้ในปี
ต่อไป 

10.  การป้องกันการทุจริต  100.00 คะแนน 

 
๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากการ 

ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลวาริภูมิ ดังนี้ 
 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
๑.มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

- จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ 
- จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหาร 

ส านักปลดั ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๕ รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
 ทุกระดับ ให้ครอบคลุม

ถึงการตรวจสอบก ากับ
ดูแล ตดิตามการ
ปฏิบัติงานและการใช้
ดุลยพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหลักเกณฑ์
มาตรฐาน คูม่ือการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครดั 
-วิเคราะห์และบริหาร
ความเสีย่งเกี่ยวกับการ
ใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบแนวทางป้องกัน 

   

๒.มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมลูข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมลู
ที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตามแนวทางที่
ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนดทางเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน และ
ช่องทางอื่นตามความ
เหมาะสมเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบและสืบค้น
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

งานประชาสัมพันธ์ กอง
ยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ 

ตลอดปี ๒๕๖๕ รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๓ เดือน 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๙ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 
 

๓.ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

ผู้บริหารแสดงเจตจ านง
หรือค ามั่นสัญญาว่าจะ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติโปร่งใส 
และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มี
การป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน 

ส านักปลดัเทศบาล ม.ค. – ม.ีค. ๒๕๖๕ รายางานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

                                                                                            ลงช่ือ    โชคชัย  จันทร์โพธ์ิ     ผู้จัดท า 
                                                                                                   (นายโชคชัย  จันทร์โพธิ์) 
                                                                                      ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 


