
บันทึกข้อความ                                                                      
ส่วนราชการ สํานักงานปลัด(หน่วยตรวจสอบภายใน) อบต.ศรีโนนงาม โทร.045-826241  
ที่  ศก 89801/ -      วันที่    15   กันยายน   2564 
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ  256๔ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

เรื่องเดิม 
      ๑ . ตามที ่ สํานักงาน ปปช . ได้กําหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖4 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) และผู้ดูแลระบบ(Admin),(ผู้บริหาร) หน่วยงาน ใน
ระบบ (ITAS) ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนงาม  ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้ัน 
     ๒. สํานักงาน ปปช.  ได้ดําเนินการประเมินผลการตอบแบบสอบถามจากแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการทําแบบสอบถามของ
ผู้ดูแลระบบ(Admin) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในระบบ (ITAS) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ศรีโนงามประจําปีงบประมาณ 2564 และได้ประกาศผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ข้อเท็จจริง 
            จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ 256๔  
พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทํารายงานการการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   เพ่ือเป็นการนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และยกระดับ 
ตลอดจนเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมิน ใน ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป (เอกสาร ๑)  

  ข้อเสนอ  
       เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เห็นควรดําเนินการตามการ
วิเคราะห์ความเส่ียง และดําเนินการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําปี
งบประมาณ  2564 เพ่ือปรับปรุงการทํางาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
         (ลงช่ือ)    ประภาพร พวงพรหม        ผู้จัดทํารายงาน 
         (นางประภาพร   พวงพรหม) 
          นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                     ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

-  ทราบ               -  ทราบ 
  
(ลงช่ือ)       ปรัชญา   ปาณาตี    (ลงช่ือ)      อินศร    บุญสาง                                           

   (นายปรัชญา  ปาณาตี)                                       (นายอินศร   บุญสาง)                    
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม        นายกองค์การบริหารสว่นตําบลศรีโนนงามงาม                            



 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตําบลศรโีนนงาม 
เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

(lntegrity and Transparency Assessment : ITA ) องค์การบรหิารส่วนตําบลศรีโนนงาม พ.ศ.2564 
************************* 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    (สํานักงาน ป.ป.ช.)ได้
พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : ITA )และ
ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-
2580) ซึ่งกําหนดตัวช้ีวัดคือร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) น้ัน 
  บัดน้ี สํานักงาน ป.ป.ช.ได้ดําเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีโนนงามจึงดําเนินการประกาศผลคะแนนการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที ่ 15  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

(นายอินศร   บุญสาง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

 

 

 

 

 



          
 
 
 
 

         
 

 

แบบรายงานการวิเคราะห ์

ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

พ.ศ.๒๕๖4 

 

 

สํานกังานปลัด 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลศรโีนนงาม 
 



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

……………………………. 
 หลกัการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานสําคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” 
2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการ
ดําเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
ประชาชนผู้รับบริการหรอืติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นน้ันจะช่วยส่งเสริม   ให้หน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใสและนําไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้ ง น้ี   การประเมิน  ITA ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2564 ไม่ ไ ด้มุ่ ง เ น้นให้หน่วยงานท่ีเข้ารับ               
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่าน้ัน  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเ พ่ือให้เ กิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ               
มีการดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (58 
คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การ
ต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังน้ี 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ 
ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ี
ประเมิน ใน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม  ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่
ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคําอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคําตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                 
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การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่การดําเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลําดับ ดังน้ี 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจําแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังน้ี 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กําหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนงาม : ....93.61..คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน ....A... 

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 2564  

 จํานวน 93.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 โดยมีผลการประเมินระดบั A หมายถึง หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนว

ปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือ
เปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวช้ีวัดหรือข้อคําถามทั้งหมด ดังน้ัน หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมิน
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง คาดหมาย
ได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล 
รวมถึงสามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากย่ิงขึ้นในปีต่อๆ ไป  
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1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนงาม ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ....A... ( 93.61 คะแนน) 
ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ...C... ( .....65.59... คะแนน) ( 
....28.02.. คะแนน) 

ตัวชีว้ัดของการประเมิน  ITA ประเดน็ที่ตอ้งแกไ้ข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
1. การปฏิบัตหิน้าที ่            91.87  คะแนน จากผลคะแนน  IIT  พบว่า  มีประเด็นทีต่้องปรับปรงุในเรื่อง 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงาน จะตอ้งดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลการจดัซื้อ
จัดจ้างในปีทีร่ับการประเมิน 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใชจ้่าย
งบประมาณประจําปีของหน่วยงานของทา่นมากขึ้น 
- เพิ่มกลไกกํากบัให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คํานึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกบัแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน
ในการใช้ทรัพยสิ์นของราชการที่ถกูต้อง 
-  เพิ่มการกํากบัติดตาม ถ้ามกีารขอยืมทรัพยสิ์นของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาต
อย่างถกูตอ้ง 
- เพิ่มการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรพัย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

2. การใช้งบประมาณ           85.95  คะแนน 
3.การใช้อํานาจ                 88.99  คะแนน 
4. การใช้ทรัพยสิ์นของราชการ 87.34 คะแนน 
5. การแก้ไขปญัหาการทุจริต   92.97 คะแนน 

แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
1. คุณภาพการดําเนินงาน      87.59  คะแนน จากผลคะแนน  EIT  พบว่า  มีประเด็นทีต่้องปรับปรงุในเรื่อง 

-คุณภาพการดําเนินงาน  พบว่า  ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบั
ระบบและขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆอย่างทั่วถึงและส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 

2. ประสิทธิภาพการส่ือสาร    92.88  คะแนน -ประสิทธิภาพการส่ือสาร  พบวา่  หน่วยงานตอ้งจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธแ์ละเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วย 
งานใหง้่ายตอ่การเข้าถึงข้อมูล  และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารกนัอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง   

3. การปรับปรงุการทํางาน     87.32  คะแนน - การปรับปรงุระบบการทํางาน  พบว่า  ผู้บริหารและบุคลากร 
ขาดการปรกึษาหารือ เพื่อรว่มกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรอืให ้
คําแนะนําในการพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพ  มาตรฐานการ
ให้บรกิารได้โดยสะดวก 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)   
1. การเปิดเผยข้อมูล   100  คะแนน จากผลคะแนน  OIT  พบว่า  ไม่มีประเด็นทีต่อ้งปรับปรุง 

 2. การป้องกันการทุจรติ  100  คะแนน 
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2) สรุปผลการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังน้ี 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 90.10 91.87 เพ่ิมขึ้น 

2. การใช้งบประมาณ 75.29 85.95 เพ่ิมขึ้น 

3. การใช้อํานาจ 79.12 88.99 เพ่ิมขึ้น 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.33 87.34 เพ่ิมขึ้น 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 73.82 92.97 เพ่ิมขึ้น 

EIT 
 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 79.74 87.59 เพ่ิมขึ้น 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.62 92.88 เพ่ิมขึ้น 

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 76.62 87.32 เพ่ิมขึ้น 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 65.34 100.00 เพ่ิมขึ้น 

10. การป้องกันการทุจริต 25.00 100.00 เพ่ิมขึ้น 
 คะแนนเฉลี่ย 65.59 93.61 เพ่ิมขึ้น 
 ระดบัการประเมิน C A  
 
 3) จุดแข็ง : ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ....การป้องกันการทุจริต....... 
  3.1 ตัวช้ีวัดที่ 9  
  3.2 ตัวช้ีวัดที่ 10 
 
 4) จุดแข็ง : ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  ทุกตัวช้ีวัด 
 
 5) จุดอ่อน : ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มคี่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  -ไม่มี- 
 

6) จุดอ่อน : ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  -ไม่มี- 
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ประเดน็ทีค่วรมีการเปดิเผย หรือบรหิารจัดการใหด้ีย่ิงขึ้น ได้แก ่
1. แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน จะต้องดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในปีที่รับ
การประเมิน 

2.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และใหข้้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงานของ
ท่านมากข้ึน 

3. เพ่ิมกลไกกาํกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

4. ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผูม้า 
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

5. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม 

6. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถกูต้อง 
7. ส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
8. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
9. เพ่ิมมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
10.เพ่ิมการกํากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรพัย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ

ท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
11.เพ่ิมการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
12.ปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
13.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
14.เพ่ิมมาตรการกํากับติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทํางานอย่างตรงไปตรงมา ไม่

ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
15.กํากับติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 
16.ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิม

การให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
17.เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
18.เพ่ิมมาตรการกํากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
19.เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสําคญั กับการต่อต้านการ

ทุจริตอย่างจริงจัง 
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ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนนิการ ผู้รบัผดิชอบ ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
การ 

ตดิตามผล 
เสริมสร้างการรบัรู้ให ้
กับบุคลากร 

เสริมสร้างการรบัรู้ให้บุคลากรมีความ
สนใจในการใช้จา่ยงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  จดัทํารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  กระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง
และการตรวจรบัพัสดุ 

กองคลัง ต.ค. 64 - มี.ค. 
65 

 

การมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงาน การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

จัดทํารายละเอยีดตําแหน่งงานและ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 

สํานักงานปลัด ต.ค. 64 – เม.ย. 
65 

 

มีแนวทางปฏิบตัิเกี่ยว 
กับการใช้ทรัพยสิ์นของ
ราชการทีถู่กตอ้ง 

จัดทําคู่มือแนวปฏิบัติในการทรัพย์สิน
ของราชการ  สร้างระบบการตรวจ
กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการ
ยืม-คืน 

กองคลัง ต.ค. 64 - มี.ค. 
65 

 

ให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ประชุมการจัดทํามาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

สํานักงานปลัด ต.ค. 64 - มี.ค. 
65 
 

 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร 

-เปิดเผยขอ้มูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 
-ประชุมประจําเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนกังานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง เพือ่แลกเปล่ียน
เรียนรู้ข้าวมูลขา่วสารต่างๆ 

ทุกสํานัก/กอง ต.ค. 64 - มี.ค. 
65 

 

การปรับปรงุพฒันาการ 
ปฏิบัติงานการให้บริการ 
ผู้มาติดต่อราชการที่เป็น 
ไปตามขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 

ทบทวนปรับปรงุการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัตริาชการให้เป็น
ปัจจุบัน 

ทุกสํานัก/กอง ต.ค. 64   

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

-ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
-รายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใหผู้้บริหารท้องถิน่
รับทราบ 

สํานักงานปลัด ต.ค. 64 –เม.ย.
65 
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มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปรง่ใสของ องคก์ารบรหิารส่วนตําบลศรีโนงามประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นํามาสู่ข้อเสนอแนะในการกําหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนงามดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การดําเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  (1)ก า ร รั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีให้ บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รตรวจสอบการ ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ  
(3) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย  โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

1.  หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติ มีการ
การส่งหนังสือและประกาศไปยังหมู่บ้าน 
นายอําเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด 
- มีการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
(4) การกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ    
(2) มีขั้นตอนการขออนุญาต   การขอยืมที่
ถูกต้อง  
(3) สร้างมาตรการการกํากับดูและและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
  

1 .มีแบบคําขอยืมทรัพ ย์สินของทาง
ราชการ  
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2. ด้าน EIT มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมิน  มาตรการ การดําเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดําเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับบริการ

เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน  
(3) มีการเปิดเผยข้อมูล 
 

(1) มีขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่างชัดเจน  
(2) สร้างจิตสํานึกแก่พนักงานในหน่วยงานให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) ต้องมีการเปิดเผย ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยเฉพาะ 
(๔) ควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการโดยการจัดทําประกาศการไม่
เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 

1. มีการประกาศขั้นตอนการ
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
ดําเนินการตามกําหนด 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  (1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลให้ครอบคลุม และกําหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน  
 

(1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2)ประชาสัม พัน ธ์ โครงสร้ า งของหน่วยงานใ ห้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้
ครอบคลุม และกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  
 

1.มีการดําเนินการตามกําหนด 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รบัผดิชอบ การกํากับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง  

จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  สํานักงานปลัด/  
กองคลัง  

รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ  

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  

(1) ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน  

สํานักงานปลัด 

(3) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  

สํานักงานปลัด 

(4) การจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรั พ ย์ สิ นขอ งทา งร าชการ ไป ใ ช้ ในกา ร
ปฏิบัติงาน  

มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน  

สํานักงานปลัด/กองคลัง 

5) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส  

จัดทําประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
จัดทําประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ  

สํานักงานปลัด 

6) การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทัน
กําหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ  

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  สํานักงานปลัด 

7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน  

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ  

สํานักงานปลัด 

8) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการทํางาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ําในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการประเมิน เพื่อ
เพิ่มความตระหนักให้กับหัวหน้างาน  

สํานักงานปลัด/กองคลัง 
กองช่าง 



 

ที่ ศก 89801/                    องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
       หมู่ที ่3 ตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ 
 จังหวัดศรสีะเกษ  33240 

                                                              พฤศจิกายน   2564 

เรื่อง    รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ  256๔ 

เรียน   นายอําเภอศรีรัตนะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนงาม
จํานวน ๑ ชุด 

ตามท่ี จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)  ประจําปีงบประมาณ 
256๔  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ได้จัดทํารายงานการการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้นเพ่ือเป็นการนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง 
พัฒนา และยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมิน ใน ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป น้ัน    

ในการน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนงามขอรายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ  256๔ รายละเอียดปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

          ขอแสดงความนับถือ 

          

                  (นายปรัชญา    ปาณาตี) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 

สํานักงานปลัด อบต. 
โทรศัพท์  ๐ ๔๔826 241/0864695334 
www.srinonngam.go.th 

 

“ ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 


