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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 



 
                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม โทร. ๐-45826-241     
ที่ ศก 89801/ 121                               วันที่    26  ตุลำคม   2563 
เร่ือง  มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
............................................................................................................................. ......................................................... 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม 
  เรื่องเดิม 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้ประเมินผลคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม ได้สรุปกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือสะท้อนถึงกำร
ท ำงำนที่ผ่ำนมำ (ตำมเอกสำรแนบ) 
  ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ให้ผ่ำนเกณฑ์  85  คะแนน
ขึ้นไป จึงเห็นควรแจ้งแต่ละกองทรำบเพ่ือก ำชับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบตำมภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องให้ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ หรือนโยบำย มำตรกำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ำไปสู่ประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
           
                     (นายปภังกร  มีศิลป์) 
               นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน 
            หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ควำมเห็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม 

 
-    ด ำเนินกำร - 

 
                

     (นำยอินศร   บุญสำง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม 

          (นำยปรัชญำ   ปำณำตี)    
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม      

 
 



 
ค าน า 

 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี  ในกำรประชุมเม่ือวันที่  23  มกรำคม  2561  เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐ 

ทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรม  และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักป.ป.ช.ก ำหนด
เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่อง ท ำให้เห็นพัฒนำกำร
ในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ  มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงแก้ไขระบบกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงรอบด้ำน  ทั้งด้ำนกำรรับรู้และควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะ 
  เพ่ือเป็นกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำมให้บรรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งก ำหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินจะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภำยในปี พ.ศ.2565 ดังนั้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม จึงได้ด ำเนินกำร
วิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนเพื่อเป็นกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนในด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในปีต่อไป 

 
 
 

 
 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม 
อ ำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
ประจ าปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 

     ******************************** 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  ได้ 
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  ที่หน่วยงำน
ภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมิน
และแนวทำงในกำรพัฒนำ และยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
เหมำะสม 

   การวิเคราะห์ผลการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีโนนงาม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
              จำกผลกำรประเมิน  ITA  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม  พบว่ำ  มีผลคะแนน  65.59  
คะแนน  อยู่ในระดับ C  ดังนี้   

 

 



- 2    - 

โดยวิเครำะห์ผลกำรประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้   

ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  (IIT) 
1. กำรปฏิบัติหน้ำที่             90.01  คะแนน จำกผลคะแนน  IIT  พบว่ำ  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

- การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้าง
ระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อ
รับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ 
ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
 

 

2. กำรใช้งบประมำณ           75.29  คะแนน การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับ
การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  (IIT) 
3. กำรใช้อ ำนำจ                 79.12  คะแนน การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท า

รายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 75.33 คะแนน การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต   73.82 คะแนน การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อม
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท า
มาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก 
 
 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  (EIT) 



1. คุณภำพกำรด ำเนินงำน      79.74  
คะแนน 

จำกผลคะแนน  EIT  พบว่ำ  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 
คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร    82.62  คะแนน - ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

3. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน     76.62  คะแนน - การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

 

แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  (OIT)   
1. กำรเปิดเผยข้อมูล            65.34  คะแนน จำกผลคะแนน  OIT  พบว่ำ  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง 

2. กำรป้องกันกำรทุจริต        25.00  
คะแนน 

การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของ
ปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้
มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ที่
ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
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1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

จำกกำรประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่  2  ตุลำคม  2563   ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ได้
ร่วมกันพิจำรณำเพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนน
งำม  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

กำรมอบหมำยงำนกำร 
ปฏิบัติงำน กำร
ประเมิน 
ผลกำรปฏิบัติงำนตำม 
ระดับคุณภพของงำน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

จัดท ำรำยละเอียดต ำแหน่งงำน
และเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและ
เปิดเผย 

ส ำนักงำน
ปลัด 

ต.ต. 63 – 
เม.ย. 64 

แจ้งผลกำรประเมินใน
กำร 
ประชุมประจ ำเดือน 
พนักงำนส่วนต ำบล 
ในเดือนเมษำยน  
2564 

เพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรสื่อสำร 

-เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงำน  
-ประชุมประจ ำเดือนผู้บริหำร 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำน
ส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำวมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆ 

ทุกส ำนัก/
กอง 

ต.ต. 63 - 
มี.ค. 64 

ประชุมประจ ำเดือนผู้ – 
บริหำร หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 
พนักงำนส่วนต ำบล 
พนัก- 
งำนจ้ำง ทุกเดือน 

เสริมสร้ำงกำรรับรู้ให้ 
กับบุคลำกร 

เสริมสร้ำงกำรรับรู้ให้บุคลำกรมี
ควำมสนใจในกำรใช้จ่ำยงบ 
ประมำณ แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ  กระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุ 

กองคลัง ต.ต. 63 - มี.ค. 
64 

รำยงำนผลกำรด ำเนิน 
งำนในที่ประชุม
ประจ ำ 
เดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล 
ในเดือนเมษำยน  

กำรปรับปรุงพัฒนำกำร 
ปฏิบัติงำนกำร
ให้บริกำร 
ผู้มำติดต่อรำชกำรที่
เป็น 
ไปตำมขั้นตอนระยะ 
เวลำที่ก ำหนด 

ทบทวนปรับปรุงกำรลดขั้นตอน 
และระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
ให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกส ำนัก/
กอง 

ต.ต. 63  ประชุมคณะท ำงำน
ปรับ 
ปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลำ 
ปฏิบัติรำชกำร  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

มีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยว 
กับกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรที่ถูกต้อง 

จัดท ำคู่มือแนวปฏิบัติในกำร
ทรัพย์สินของรำชกำร  สร้ำง
ระบบกำรตรวจก ำกับดูแลและ
ติดตำมตรวจสอบกำรยืม- 
คืน 

กองคลัง ต.ต. 63 - 
มี.ค. 64 

รำยงำนผลกำรด ำเนิน 
งำนในที่ประชุมประจ ำ 
เดือนพนักงำนส่วนต ำบล 
ในเดือนเมษำยน  2564 

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ประชุมกำรจัดท ำมำตรกำร
ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส ำนักงำน
ปลัด 

ต.ต. 63 - 
มี.ค. 64 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ในที่ประชุมประจ ำเดือน 
ผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วน
รำชกำร  และกำรประชุม
พนักงำนส่วนต ำบลพนัก 
งำนจ้ำง   

เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

-  ส่ ง เ ส ริ ม ห น่ ว ย ง ำ น ด้ ำ น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสตำม
หลักธรรมำภิบำล 
-มอบนโยบำยคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใส 
-รำยงำนผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นรับทรำบ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

ต.ค. 63 –
เม.ย.64  

ผู้ บริหำรท้องถิ่ นส่ ง เสริม
หน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสตำมหลักธรร
มำภิบำล  มอบนโยบำย
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
รำยงำนผลกำรประ เมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรประชุมผู้บริหำรและ 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
และกำรประชุมพนักงำน 
ส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง 
   

 

 

 


