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************************************************************************************************** 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
 

  ด้วย เทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  (คะแนนภาพรวมในหน่วยงาน : ๕๔.๓๕ คะแนน)  ซึ่งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้สรุปผลการวิเคราะห์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)                     

                     คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ ๘๕   คะแนนขึ้นไปในปี พ.ศ.๒๕๖๔   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

 
 

(นางสาวพายรินทร์ พุทธรักษา) 
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นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 

 
 

 



ค าน า 
          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก  ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน   การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 
การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

              ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า  การวิเคราะหผ์ลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ 85  คะแนนขึ้นไปในปี พ.ศ.2564   

 

                                                                                                   ส านกัปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

                ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก        
ให้หน่วยงานภาครัฐ  มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น     
กลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
การปฏิบัติหน้าที่ 94.48 
การใช้งบประมาณ 87.67 
การใช้อ านาจ 89.22 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 80.55 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.34 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
คุณภาพการด าเนินงาน 86.98 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.77 
การปรับปรุงระบบการท างาน 83.44 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

การเปิดเผยข้อมูล 9.17 
การป้องกันการทุจริต 0.00 
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3.แนวทางมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 

            จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป จากการประเมินของเทศบาลต าบลศรีสงคราม จาก 3 แบบวัด คือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
(IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
จ านวนทั้งสิ้น  10 ตัวชี้วัด แบบวัดที่มีคะแนนผ่านเป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบ IIT EIT ส่วนแบบวัด
ที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย  (ร้อยละ 85) คือแบบวัด OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นไปในปีถัดไป เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้มีผลการประเมินตั้งแต่ 85  คะแนนขึ้นไป  

เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงแต่งตั้งคณะท างานประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้  

          1.นางอักษร  แก้วจันทร์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ก ากับดูแลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลต าบลศรีสงครามให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คลอบคลุมทุกค าถามและทันตามก าหนดระยะเวลาการประเมิน 
          2.นางสาวพายรินทร์  พุทธรักษา  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    รับผิดชอบระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลต าบลศรีสงครามและรับผิดชอบการประเมิน (1) แบบวัด
ความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal  Integrity  and Transparency  Assessment :IIT) แจ้ง
บุคลากรเทศบาลที่มีอายุงานตั้งแต่ 1  ปี ขึ้นไปตอบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (2) แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  Integrity and Transparency  Assessment :EIT)  ขอความร่วมมือ
ประชาชนผู้มารับบริการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT) หัวข้อ O13, O14, O15,         
O16,O34,O35,O42 และ O43 
         3.นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    รับผิดชอบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT)  หัวข้อ O1,O2, 
O3,O5, O25, O26, O27 และ O28  
         4.นายสรรเพชญ  พรหมประกาย   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  รับผิดชอบ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT)  
หัวข้อ O4,  O10, O11 และ O12  
         5.ว่าที่ร้อยเอกอดิศักดิ์  ปิระนันท์   ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุช านาญการ  รับผิดชอบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) หัวข้อ O18, O19, 
O20, O21, O22, O23 และ O24  
        6. นางสาวช่อลดา  อนุญาหงษ์   ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  รับผิดชอบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT) หัวข้อ O7, O8, 
O9, O17, O32 และ O33  
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        7.นายศุภชัย  ทิพประมวล   ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   รับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT)  หัวข้อ O6, O29, O30, O31, 
O36, O37, O39, O40 และ O41  
       มีหน้าที ่ ก ากับการจัดเก็บข้อมูล  และจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัดเพ่ือรายงาน
ผ่านระบบทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ภายในวันที่ 30  เมษายน  2564 
                จากการประชุมคณะคณะท างานประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลต าบลศรีสงคราม   ดังนี้  
 

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน  

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
หัวข้อ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จัดท าเป็นประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม  

แบบวัดการรับ รู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

หัวข้อ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
การปรับปรุงระบบการท างาน ปรับปรุง ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการประชาชนให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางไลน์สายด่วน   เฟสบุ๊คงานประชาสัมพันธ์  
ทต.ศรีสงคราม  เว็บไชต์เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
หัวข้อ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

1.ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
2 ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service  ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ก าหนด 
3.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไชต์ 
6.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง 

การป้องกันการทุจริต 1.จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และประพฤติไม่ชอบในหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุระดับ 
2.ปลูกจิตส านึกเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความตะหนักและรับรู้
ถึงผลร้ายของการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
3.เปิดโอกาสให้ประชาชน  ผู้รบับริการ ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
4.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
5.มาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
6.จัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
7.จัดท าคู่มือการให้บริการประชาชน 
8.ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
9.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


