


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

 

 

เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 

 
 

 



คาํนํา 
          การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐ

กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูล ผลการประเมิน 

รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม เพื่อ

แสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน   การดําเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 

ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) การใชงบประมาณ (3) การ

ใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล และ (10) การปองกันการ

ทุจรติโดยประเมนิผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูล ที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน 

(Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

              สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลศรีสงคราม  อําเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม  หวังเปนอยาง

ยิ่งวา  การวิเคราะหผลการประเมินคร้ังน้ี จะชวยสนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดาํเนินงานของหนวยงานผานเกณฑการประเมินตั้งแต 85 คะแนนขึ้นไป  ในป พ.ศ.2564   

 

                                                                                                   สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

                สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก        

ใหหนวยงานภาครัฐ  มีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปน     

กลยุทธ ที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐให

เปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังให

หนวยงาน ภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ

หนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตําบลศรีสงคราม  อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได สวนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
การปฏิบัติหนาที่ 94.48 
การใชงบประมาณ 87.67 
การใชอํานาจ 89.22 
การใชทรัพยสินของทางราชการ 80.55 
การแกไขปญหาการทุจริต 91.34 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
คุณภาพการดําเนินงาน 86.98 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.77 
การปรับปรุงระบบการทํางาน 83.44 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

การเปดเผยขอมูล 9.17 
การปองกันการทุจริต 0.00 
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3.แนวทางมาตรการการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

 

            จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําป พ.ศ. 2563 กําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น

ไป จากการประเมินของเทศบาลตําบลศรีสงคราม จาก 3 แบบวัด คือแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน 

(IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

จํานวนทั้งสิ้น  10 ตัวชี้วัด แบบวัดที่มีคะแนนผานเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบ IIT EIT สวนแบบวัด

ที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมาย  (รอยละ 85) คือแบบวัด OIT จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นไปในปถัดไป เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป พ.ศ. 2564 ใหมีผลการประเมินตั้งแต 85  คะแนนขึ้นไป  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม จึงแตงตั้งคณะทํางานประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป พ.ศ. 2564  ดังนี้  

          1.นางอักษร  แกวจันทร  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  มีหนาที่กํากับดูแลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานของเทศบาลตําบลศรีสงครามใหดําเนินการเปนไปดวยความเรยีบรอย 
คลอบคลุมทุกคําถามและทันตามกําหนดระยะเวลาการประเมิน 
          2.นางสาวพายรินทร  พุทธรักษา  ตําแหนง  หัวหนาฝายอํานวยการ    รับผิดชอบระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานของเทศบาลตําบลศรีสงครามและรับผิดชอบการประเมิน (1) แบบวัด
ความรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (Internal  Integrity  and Transparency  Assessment :IIT) แจง
บุคลากรเทศบาลที่มีอายุงานต้ังแต 1  ป ขึ้นไปตอบวัดความรับรูผูมีสวนไดเสียภายใน  (2) แบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External  Integrity and Transparency  Assessment :EIT)  ขอความรวมมือ
ประชาชนผูมารับบรกิารตอบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT) หัวขอ O13, O14, O15,         
O16,O34,O35,O42 และ O43 
         3.นายเจาพระยา มณีปกรณ   ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    รบัผิดชอบแบบตรวจการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT)  หัวขอ O1,O2, 
O3,O5, O25, O26, O27 และ O28  
         4.นายสรรเพชญ  พรหมประกาย   ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  รับผิดชอบ
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT)  
หัวขอ O4,  O10, O11 และ O12  
         5.วาที่รอยเอกอดิศักดิ์  ประนันท   ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  รับผิดชอบแบบตรวจการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) หัวขอ O18, O19, 
O20, O21, O22, O23 และ O24  
        6. นางสาวชอลดา  อนุญาหงษ   ตําแหนง  นักประชาสัมพันธชํานาญการ  รับผิดชอบแบบตรวจการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT) หัวขอ O7, O8, 
O9, O17, O32 และ O33  
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        7.นายศุภชัย  ทิพประมวล   ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ   รับผิดชอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment :OIT)  หัวขอ O6, O29, O30, O31, 
O36, O37, O39, O40 และ O41  
       มีหนาที่  กํากับการจัดเก็บขอมูล  และจัดทํารายละเอียดขอมูลที่เผยแพรตามตัวชี้วัดเพ่ือรายงาน
ผานระบบทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ภายในวันที่ 30  เมษายน  2564 
                จากการประชุมคณะคณะทํางานประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐของเทศบาลตําบลศรีสงคราม   ดังน้ี  
 

   มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 

เทศบาลตําบลศรีสงคราม  อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได สวนเสียภายใน  

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
หัวขอ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

การใชทรัพยสินของทางราชการ จัดทําเปนประกาศ เร่ือง มาตรการการใชทรัพยสินของทางราชการของ
เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

แบบวัดการรับ รูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

หัวขอ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
การปรับปรุงระบบการทํางาน ปรบัปรุง ขั้นตอน/ระยะเวลาการใหบริการประชาชนใหประชาชนไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ผานทางไลนสายดวน   เฟสบุคงานประชาสัมพันธ  
ทต.ศรีสงคราม  เว็บไชตเทศบาลตําบลศรสีงคราม 
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แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
หัวขอ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

การเปดเผยขอมูล 
 

1.ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต ของหนวยงานใหเปนปจจุบัน 
2 ปรับปรุงขอมูลระบบ E-service  ใหสอดคลองตามรายละเอียดที่กําหนด 
3.ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดชื้อจัดจางหรอืการจัดหาพัสดุ 
4.รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 
5.มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานทางเว็บไชต 
6.มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดชื้อจัดจาง 

การปองกันการทุจริต 1.จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
และประพฤติไมชอบในหนวยงานใหแกบุคลากรทุระดับ 
2.ปลูกจิตสํานึกเพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงานเกิดความตะหนักและรับรู
ถึงผลรายของการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
3.เปดโอกาสใหประชาชน  ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียไดเขามามีสวนรวมใน
การดาํเนินงาน 
4.มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
5.มาตรการจัดการเร่ืองการรองเรียนการทุจริต 
6.จัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 
7.จัดทําคูมือการใหบริการประชาชน 
8.ประกาศมาตรการในการปองกันการรบัสินบน 
9.มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชน
สวนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


