
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลคูเมือง  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดรอยเอ็ด 

1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลคูเมือง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ เทศบาลตำบลคูเมือง พบวา มีผลคะแนน 

62.64 คะแนน อยูในระดับ D  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหนาท่ี                  88.83 คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) มีคาคะแนน

เทากับ 82.43 คะแนน โดยประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 

ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี มีผลคะแนน เทากับ 

 88.83 คะแนน 

2. การใชงบประมาณ                81.46 คะแนน 

3. การใชอำนาจ                      84.42 คะแนน 

4. การใชทรัพยสินของราชการ     77.38 คะแนน 



5. การแกไขปญหาการทุจริต       80.04 คะแนน ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ มีผลคะแนน เทากับ

 81.46 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ มีผลคะแนน เทากับ

 84.42 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ มีผล

คะแนน เทากับ 77.38 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต มีผลคะแนน 

เทากับ 80.04 คะแนน 

จากลำดับคะแนน พบวาตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสิน

ขาราชการ มีคาคะแนนนอยท่ีสุดในกลุมเครื่องมือ 

ซ่ึงมีขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปตอไป คือ 

การใชทรัพยสินของราชการ โดยพฤติกรรมของ

บุคลากรท่ีไมนำทรัพยสินของราชการไปเปนของ

ตนเอง มีระบบในการควบคุมการใช หรือขอยืม

ทรัพยสินราชการ ท่ีชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติท่ี

ถูกตอง ทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีระบบ

การกำกับดูแลและตรวจสอบอยางเปนระบบ

  

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดำเนินงาน           78.80 คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน 

เทากับ 78.71 คะแนน โดยประกอบดวย 3 

ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน 

เทากับ 78.80 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน 

เทากับ 82.77 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผล

คะแนน เทากับ 74.55 คะแนน 

จากลำดับคะแนน พบวาตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุง

ระบบการทำงาน มีคาคะแนนนอยท่ีสุดในกลุม

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร         82.77 คะแนน 

8. การปรับปรุงการทำงาน          74.55 คะแนน 



เครื่องมือ ซ่ึงมีขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในป

ตอไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการ

ปฏิบัติงาน ใหมีกระบวนงานข้ันตอนท่ีสะดวก 

รวดเร็ว ดียิ่งข้ึน นำเทคโนโลยีมาใช สรางความพึง

พอใจใหผูรับบริการ มีการเปดโอกาสใหผูบริการหรือ

ผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

ดำเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

และใหความสำคัญกับความโปรงใส 

 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปดเผยขอมูล                 46.49 คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรูของ

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) มีคาคะแนน

เทากับ  35.75 คะแนน โดยประกอบดวย 2 

ตัวชี้วัด ดังนี ้

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล มีผลคะแนน เทากับ 

 46.49 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต มีผลคะแนน 

เทากับ 25.00 คะแนน 

ท้ัง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานท่ีคลายกัน 

คือ การเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญบนเว็บไซตของ

หนวยงาน ซ่ึงผลการดำเนินงานของหนวยงาน ใน

ภาพรวมถือวา ไมผานเกณฑ โดยหนวยงานควร

ทำการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดทำ

ขอมูล OIT ใหละเอียด จัดทำขอมูลใหตรงตาม

วัตถุประสงคของประเด็นการตรวจ นำเขา URL ให

ตรงตามหนาเพจท่ีมีขอมูล และควรตองหม่ัน

ตรวจสอบการเขาดูขอมูลในเว็บไซตใหสามารถใช

งานไดตลอดเวลา 

10. การปองกันการทุจริต           25.00 คะแนน 

 



2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 จากการประชุมเทศบาลตำบลเมืองบัว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ประธานและคณะทำงานการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลคูเมือง ไดรวมกันพิจารณาเพื่อกำหนด

มาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลคูเมือง ดังนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนนิการ 

การติดตามผล 

โครงการหรือกิจกรรมท่ี

เก่ียวกับการแกไขปญหา

การทุจริตในหนวยงาน 

1.จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ

การเฝาระวังการทุจริต การ

ตรวจสอบการทุจริต การลงโทษ

ทางวินัยเม่ือมีการทุจริต 

สำนักปลัดฯ ม.ค.-เม.ย.65 รายงานผลการ

ดำเนินงานในการ

ประชุมพนักงาน

ประจำเดือน

พฤษภาคม 65 

กิจกรรมปรับปรุง

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธและ

เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลัก

ของหนวยงานใหงายตอการ

เขาถึงขอมูล และมีการ

ปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารกันอยางชัดเจนและ

ตอเนื่อง สามรถเขาถึงงายไม

ซับซอน มีขอมูลท่ีครบถวนและ

เปนปจจุบัน รวมถึงมีชองทางให

แสดงความคิดเห็น 

สำนักปลัดฯ ม.ค.-เม.ย.65 รายงานผลการ

ดำเนินงานในการ

ประชุมพนักงาน

ประจำเดือน

พฤษภาคม 65 

กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต

ของหนวยงาน 

พัฒนาทักษะ ความรู

ความสามารถของบุคลากร

ผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานใน

การปรับปรุงระบบใหทันสมัย

และมีการติดตอสื่อสารผาน

เว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัดฯ ม.ค.-มี.ค.65 รายงานผลการ

ดำเนินงานในการ

ประชุมพนักงาน

ประจำเดือน

เมษายน 65 



 


