
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของเทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลต าบลโพทะเล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลโพทะเล พบว่า คะแนน 88.31 อยู่ในระดับ 
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้  
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) 
1.การปฏิบัติหน้าท่ี  คะแนน 88.38 จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การใช้งบประมาณ ในหัวข้อแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน     

2.การใช้งบประมาณ  คะแนน 79.44 
3.การใช้อ านาจ   คะแนน 85.15 
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนน 81.23 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 82.44 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มิส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6.คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนน 90.74 จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การปรับปรุงการท างาน พบว่า การน าเทคโนโลยีสมัยเข้ามาใช้
ในการให้บริการยังไม่เพียงพอการเข้าถึงบริการผ่าน Social 
Network ยังไม่ท่ัวถึง และไม่ครอบคลุมในหลายประเด็นและ
มีข้ันตอนการให้บริหารหลายข้ันตอน 

7.ประสิทธิภาพการส่ือสาร คะแนน 89.52 
8.การปรับปรุงการท างาน  คะแนน 81.87 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล (OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล                   คะแนน 85.48 จากผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การเปิดเผยข้อมูล แนวทางการด าเนินงาน ท่ีคล้ายกัน คือการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

10.การป้องกันการทุจริต  คะแนน 100.00 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.ตัวชี้วัดท่ี 2 
การใช้
งบประมาณ 

1.จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2.จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงาน ถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
3.ปรับปรุงขั้นตอนการ
รายงานผลการจัดหา 
พัสดุ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.เผยแพร่ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

กองคลัง ม.ค.65-มี.ค.65 1.แจ้งแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงาน ถึงความเกี่ยว 
ข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ 
 

 

2.ตัวช้ีวัดท่ี 4 
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

1.จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ ย งก าร ทุจ ริ ต ท่ีอา จ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
2.จัดท าคู่มือการพัฒนา
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

ส านักปลัด 
 

ม.ค.65-มี.ค. 65 1.แจ้งแนวทางการปฏิบั ติ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.จัดท าคู่มือการพัฒนาส่ง 
เสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้อง 
กันผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

3.ตัวช้ีวัดท่ี 5 
การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

1.จัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 
2.จัดท าข้อตกลงในการ
ปฏิบั ติราชการของทุก
ส่วนราชการระหว่างส่วน
ร า ช ก า ร กั บ ผู้ บ ริ ห า ร
ท้องถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 

ทุกส านัก/กอง/
ฝ่ายเทศบาล 

ม.ค.65-มี.ค. 65 1.แจ้งแนวทางการปฏิบั ติ
ตามแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 
2.เทศบาลต าบลโพทะเล มี
ความโปร่งใส และป้องกัน
การ ทุจ ริ ต  ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 



มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

4.ตัวช้ีวัดท่ี 6 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1 . จั ดท า ข้ั นต อนแล ะ
ระยะเวลาในการติดต่อ
หน่วยงาน 
2.จัดท าข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน 
3.จัดท าแบบประเมิ น
ความพึ งพอใจการรั บ
บริการของหน่วยงาน 

ทุกส านัก/กอง/
ฝ่ายเทศบาล 

ม.ค.65-มี.ค. 65 1.ผู้ ท่ี ม า รั บบริ ก า ร ไ ด้ รั บ
บริ กา รอย่ า ง ถูก ต้องและ
รวดเร็ว 
2.ก าลังด าเนินการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร
ให้บริการของหน่วยงาน เมื่อ
สิ้นงบประมาณ พ.ศ.2564 
จะรายงานผลการประเมินได้
แล ะ มี ก า ร เ ผ ยแ พ ร่ ผ่ า น
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบล
โพทะเล 

 

5.ตัวช้ีวัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1.จัดท าช่องทางให้ผู้มา
รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
แสดงความคิดเห็น  
2.เผยแพร่การด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้
ประชาชนทราบอย่าง
ท่ัวถึง ผ่านทาง เว็บไซต์ 
เพจเทศบาลฯและปิด
ประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 

ทุกส านัก/กอง/
ฝ่ายเทศบาล 

ม.ค.65-มี.ค. 65 1.ผู้มารับบริการสามารถ
แสดงความเห็นหรือ ติชม
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการได้ 
2.ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และสะดวกรวดเร็ว 

 

6.ตัวช้ีวัดท่ี 8 
การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

1.จัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจการรับ
บริการของหน่วยงาน 
2.จัดท า E–Service   

ทุกส านัก/กอง/
ฝ่ายเทศบาล 

ม.ค.65-มี.ค. 65 1.ก าลังด าเนินการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร
ให้บริการของหน่วยงาน เมื่อ
สิ้นงบประมาณ พ.ศ.2564 
จะรายงานผลการประเมินได้
แล ะ มี ก า ร เ ผ ยแ พ ร่ ผ่ า น
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบล
โพทะเล 
2.ผู้ท่ีมารับบริการเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

7.ตัวช้ีวัดท่ี 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

1.จัดท าข้อมูลผู้บริหาร 
2.จัดท า Web board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ 
3.จัดท ารายงานการ
ก ากับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 
เดือน 
4. จัดท าข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ   
5.จัดท าสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 
6.รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าป ี
7.ด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทัพยากร
บุคคล 
8.จัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
9.จัดท ารายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี   
10.จัดท าข้อมูลเชิงสถิติ
เร่ืองร้องเรียน การทุจริต
ประจ าป ี
11.จัดท าแผนการ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 
12.ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 
13.เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
14.ด าเนินการการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 
 

ม.ค.65-มี.ค. 65 1.จัดท าข้อมูลผู้บริหารใหม ่
2 . ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ส า ม า ร ถ
สอบถามข้อมูลต่างๆได้และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้
ค าตอบหรือตอบโต้กันผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
ทันที 
3.จัดท ารายงานการก ากับ
ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
4. จัดท าข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ   
5.จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 
6.รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าป ี
7.ด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทัพยากรบุคคล 
8.จัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
9.จัดท ารายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี   
10.จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเร่ือง
ร้องเรียน การทุจริตประจ าปี 
11.จัดท าแผนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
12.ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 
13.เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
14 .ด า เ นินการก ารตา ม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่ง ใสภายใน
หน่วยงาน 

 

 
 



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 
หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 88.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง 
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน 
ITA  โดยมีบางส่วนท่ีต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวช้ีวัดหรือข้อค าถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึง
พิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดท่ียังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึง
สามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย 
หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

 
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น 

ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่ง
เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา 

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

- แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
- แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย ท่ีอยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนท่ีต้ังหน่วยงาน 
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน โดย

ควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ใน
กรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมท้ังฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
มากขึ้น 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 
- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น

ธรรม 
- เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของท่าน 
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 

ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 


