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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลพังโคน   

อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลต าบลพังโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ เทศบาลต าบลพังโคน  พบว่า  มีผล
คะแนน 68.16 คะแนน อยู่ในระดับ C  ดังนี้ 
 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 90.41คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่าส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป 

คือผู้บริหารให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
จัดท าแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ร้องว่ามีความปลอดภัย และติดตามตรวจสอบ
สถานะค าร้องได้  

2. การใช้งบประมาณ 85.54คะแนน 
3. การใช้อ านาจ 91.15 คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  87.30 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   83.12 คะแนน 



 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน     86.04     คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่าส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป 

คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มี
กระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น า
เทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มี
การเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความ
โปร่งใส  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    82.53    คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน      76.34  คะแนน 
 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล         68.34   คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่าทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการ

ด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ในภาพรวมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ โดย
หน่วยงานควรท าการศึกษารายละเอียดของแนว
ทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า 
URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่น
ตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

10. การป้องกันการทุจริต     18.75  คะแนน 

2)ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 31  มกราคม  2565  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลต าบลพังโคน   ดังนี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

1.การสร้างฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบ
การจัดอบรม/จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – 
มี.ค. 65 

รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การปรับปรุงระบบ  1. การจัดตั้งศูนย์ smart ส านักปลัดฯ ตลอดปี รายงานผล



 
 

การท างานและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายใต้แนวคิด 
smart country : 
วิถีชนบทและสไตล์
เมืองกรุง 

country 2. การแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  
3. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
5. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเป็น
ระยะๆ 
6.ส ารวจความพึงพอใจ 

2565 ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าทุกเดือน 

3. โครงการจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
มาตรการ  
2. ประชุมคณะท างานเพื่อ
จัดท ามาตรการ  
3. มอบหมายให้ส านักปลัด
รับผิดชอบในการด าเนินการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – 
มี.ค. 65 

รายงานผลและ
เอกสารต่างๆตาม
ตัวช้ีวัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต
เพื่อน าไปเปิดเผย
บนเว็บไซต์ 

 
ส านักงานปลัด  เทศบาลต าบลพังโคน 
    โทรศัพท์ / โทรสาร 042-771297  


