
 

 

 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลนาหัวบอ  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลนาหัวบอ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตําบลนาหัวบอ  พบวา     มีผล
คะแนน 90.03 คะแนน อยูในระดับ A ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหนาที่    97.21   คะแนน     จากลําดับคะแนน พบวาตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
มีคาคะแนนนอยท่ีสุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะสําหรับการ
ปรับปรุงในปตอไป คือผูบริหารใหความสําคัญในการตอตานการ
ทุจริต จัดทําแผนงานปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมถึงมีระบบการรับเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตที่สรางความเชื่อมั่นใหกับผูรองวามีความปลอดภัย และติดตาม
ตรวจสอบสถานะคํารองได  

2. การใชงบประมาณ  92.15  คะแนน 

3. การใชอํานาจ     91.72     คะแนน 

4. การใชทรัพยสินของราชการ  95.84 คะแนน 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 91.48 คะแนน 

 



แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 79.96  คะแนน      จากลําดับคะแนน พบวาตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน มีคาคะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงในปตอไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ใหมีกระบวนงานขั้นตอนท่ีสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งข้ึน นํา
เทคโนโลยีมาใช สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ มีการเปดโอกาสให
ผูบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงดําเนินงาน
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย และใหความสําคัญกับความ
โปรงใส  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.93 คะแนน 

8. การปรับปรุงการทํางาน 76.34  คะแนน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปดเผยขอมูล  97.78 คะแนน      ท้ัง 2 ตัวช้ีวัด มีแนวทางการดําเนินงานที่คลายกัน คอื การ
เผยแพรขอมูลที่สําคญับนเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งผลการดาํเนินงาน
ของหนวยงาน ในภาพรวมถือวาผานเกณฑ ควรรักษามาตรฐานของ
การดําเนินงานที่ดีไวในปตอไป 

10. การปองกันการทุจริต 93.75 คะแนน 

 
2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประชุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2564  ผูบริหารและเจาหนาที่
ไดรวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการในการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส เทศบาลตําบลนาหัวบอ ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล 

1.สรางมาตรฐานใน
การปฏิบตัิงาน/การ
ใหบริการประชาชน  

จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการประชาชน 

สํานักปลัดเทศบาล ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลดําเนินการ
ในการประชุม
ประจําเดือนเมษายน 
2565 

2. เพิ่มชองทางการ
สื่อสาร 

เพ่ิมชองทางการ
สื่อสารให
ผูรับบริการเขาถึง
ไดงายและสะดวก
มากขึน้ 

สํานักปลัดเทศบาล ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลดําเนินการ
ในการประชุม
ประจําเดือนเมษายน 
2565 

3.สรางมาตรฐานการ
ดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมเจาหนาที่ใหมี
การดําเนินงานตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนด 

สํานักปลัดเทศบาล ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลดําเนินการ
ในการประชุม
ประจําเดือนเมษายน 
2565 

  

(นายเจริญ  แกวโงน) 
                                                 นายกเทศมนตรีตําบลนาหัวบอ 



 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลนาหัวบอ 
ที ่105 / ๒๕๖5 

เรื่อง  มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไดดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มีหนวยงานของรัฐเขารับการประเมิน  จํานวน  ๘,๓๐๐  แหงทั่วประเทศ  โดยใหหนวยงานดําเนินการตอบ
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (Internal Integrityand Transparency Assessment : IIT)  
จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน  ดําเนินการเก็บรวมรวบแบบประเมินระหวางเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
๒๕๖5 และรายงานขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) จํานวน ๔๓ ขอ  ระหวางเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖5 

  เพ่ือใหการดําเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ของเทศบาลตําบลนาหัวบอ เปนไปดวยความเรียบรอย
และใหทุกคนมีสวนรวม  จึงไดมอบหมายการปฏิบัติงานดังตอไปนี ้

ลําดับท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ 

๑ ตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(IIT) 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไมนอยกวา ๓๐ คน 
ประกอบดวย 
1. พนักงานเทศบาล/พนักงานคร ู
2. พนักงานจาง (ภารกิจและทั่วไป) 

๒ แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
 

  ขอ O๑ โครงสรางสวนราชการ 
 

  ขอ O๒ ขอมูลผูบริหาร 
 

  ขอ O๓ อํานาจหนาที่ 
 

ขอ O๔ แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 
 

  ขอ O๕ ขอมูลการติดตอ 
 

  ขอ O๖ กฎหมายที่เก่ียวของ 
 

  ขอ O๗ ขาวประชาสัมพันธ 

 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

สํานักงานปลัด (นักวิเคราะหนโยบายและแผน) 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

 

 

 



ลําดับท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ 

   ขอ O๘ Q&A (กระดานถามตอบ) 
 

  ขอ O๙ Social Network 
 

  ขอ O๑๐ แผนดําเนินงานประจําป 
 

  ขอ O๑๑ รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน

ประจําป รอบ ๖ เดือน 
 

  ขอ O๑๒ รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
 

ขอ O๑๓ คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

  ขอ O๑๔ คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 
 

  ขอ O๑๕ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
 
 

  ขอ O๑๖ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการ 
 

  ขอ O๑๗ E-Service (การใหบริการทาง
ออนไลน) 
 

  ขอ O๑๘ แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
 

  ขอ O๑๙ รายงานการกํากับติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป รอบ ๖ เดือน 
 

  ขอ O๒๐ รายงานผลการใชจายงบประมาณ
ประจําป 
 

  ขอ O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 
 

  ขอ O๒๒ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จางหรือการจัดหาพัสด ุ
 

  ขอ O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 
 

  ขอ O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ
หาพัสดุประจําป 
 

  ขอ O๒๕ นโยบายการบริหารงานบุคคล 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

สํานักงานปลัด (นักวิเคราะหนโยบายและแผน) 
 

สํานักงานปลัด (นักวิเคราะหนโยบายและแผน) 
 
 

สํานักงานปลัด (นักวิเคราะหนโยบายและแผน) 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) รวมรวม
จากทุกงานที่มีการใหบริการ 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 
 

สํานักปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 

 
สํานักงานปลัด (หัวหนาฝายบริหารงานคลัง) 
 

กองคลัง (เจาพนักงานการเงินและบัญชี) 
 
 

กองคลัง (เจาพนักงานการเงินและบัญชี) 
 
 

กองคลัง (เจาพนักงานพัสด)ุ 
 
 

กองคลัง (เจาพนักงานพัสด)ุ 
 
 

กองคลัง (เจาพนักงานพัสด)ุ 
 
 

กองคลัง (เจาพนักงานพัสด)ุ 
 
 

สํานักงานปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 

   



ลําดับท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ 

   ขอ O๒๖ การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร 
งานบุคคล 
 

  ขอ O๒๗ หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

  ขอ O๒๘ รายงานผลการบิหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําป 
 

  ขอ O๒๙ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต 
 

  ขอ O๓๐ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 

  ขอ O๓๑ ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต
ประจําป 
 

  ขอ O๓๒ ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
 

  ขอ O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
 

  ขอ O๓๔ เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
 

  ขอ O๓๕ การมีสวนรวมของผูบริหาร 
 

  ขอ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

  ขอ O๓๗ การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 
 

  ขอ O๓๘ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
 

  ขอ O๓๙ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

  ข อ  O๔๐  ร ายง านการ กํ ากั บติ ดต ามกา ร

ดําเนินการ ปองกันการทุจริตประจําป รอบ ๖ 
เดือน  
 

  ขอ O๔๑ รายงานผลการดําเนินการปองกันการ 
ทุจริตประจําป 
 

  ขอ O๔๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ 
โปรงใสภายในหนวยงาน 

สํานักงานปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
 

สํานักงานปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
 

สํานักงานปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

สํานักงานปลัด (นักวิเคราะหนโยบายและแผน) 
 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 

สํานักงานปลัด (นักจัดการงานทั่วไป) 
 
 

 
สํานักงานปลัด (นักจัดการงานทั่วไป) 
 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 
 

   

 



ลําดับท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ 

   ขอ O๔๓ การดําเนินการตามมาตรการสงเสริม 
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 
 

สํานักงานปลัด (เจาพนักงานธุรการ) 
 

๓ การปฏิบัติงานในระบบ ITAS 
๑) ผูบริหารระบบของหนวยงาน 
  ๒) ผูดูแลระบบของหนวยงาน 

 
ปลัดเทศบาลตําบลนาหัวบอ 
เจาพนักงานธุรการ 
 

  ใหผูที่ไดรับมอบหมายในการเก็บรวมรวมแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )  ใหรวบรวมขอมูลใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๒0 
เมษายน ๒๕๖5  เพื่อผูดูแลระบบของหนวยงานดําเนินการนําขอมูลลงในเว็บไซตของหนวยงาน  และ
ปฏิบัติงานใบระบบ ITAS  ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ภายในวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖5  ตามกรอบระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กําหนด 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  1 กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 (นายเจริญ  แกวโงน) 
  นายกเทศมนตรีตําบลนาหัวบอ 

 


