
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
  



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑. ผลการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการประเมินฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘3.63 คะแนน  ระดับผลการประเมิน B  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  
๘๕.๐๐ คะแนน  จ านวน  5  ตัวชี้วัด  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จ านวน  5  ตัวชี้วัด 
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๒. ข้อบกพร่องจากการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.๑ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๕) 

ล าดับ รายการ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

๑ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 81.62 คะแนน      ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหน่วยงานมีเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงาน ในระดับน้อย 

จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส  และบริการประชาชนด้วยความเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใน
การให้บริการแก่ประชาชน 

2 คุณภาพการด าเนินงาน ได้ 80.28 คะแนน      ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหน่วยงานมีการบริการผู้มา
ติดต่องานกับคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน  ในระดับน้อย 

3 การปรับปรุงการท างาน  ได้ ๗7.69 คะแนน       ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหน่วยงานมีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ในระดับน้อย 

 

๑.๒ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๕) 

ล าดับ รายการ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

1 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้ ๗6.1๔ คะแนน      พนักงานที่ตอบแบบสอบถามบางส่วนประมาณ ร้อยละ 
๑๕.๖๓ ทราบแนวทางปฏิบัติ ในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ในระดับน้อย 

จัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันยังไม่
เข้าใจ ได้แก่ เอกสารการใช้งบประมาณ, หลักการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  และแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต  โดยการแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ
และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
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๑.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  (เฉพาะข้อที่ได้ ๐ คะแนน) 

ล าดับที่ รายการ ความเห็นของผู้ตรวจ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

1 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลเบอร์โทร

ติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใส่เบอร์โทรของผู้บริหาร เพ่ิมเบอร์โทรผู้บริหาร 

2 
O17 E-Service ไม่มี url หน่วยงานไม่มีการขอรับบริการผ่าน

ช่องทางออนไลน์ 
เพ่ิมช่องทางการรับบริการออนไลน์
ผ่านเว็บไซส์หลักของหน่วยงาน 

3 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
น ามาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ 
ห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารสรรห าและคั ด เลื อกบุ คล ากร , 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์
กรรพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรและหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญก าลังใจ 

 น าหลักเกณฑ์ต่างๆ  แยกไว้โดยไม่ได้
น ามารวมกันที่หน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  ซึ่งผู้ตรวจเห็นว่าไม่ครบทุก
หลักเกณฑ์ 

จัดท าเป็นประกาศของหน่วยงาน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให้มีทุก
หลักเกณฑ์ 

4 

O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

ไม่มีความคิดเห็นจากผู้ตรวจ การด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงานไม่ตรงตามตัวชี้วัด 

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 

5 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

ไม่ได้แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
อย่างชัดเจน 

กิจกรรมที่ด าเนินการไม่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แสดงการด าเนินการกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต 
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ล าดับที่ รายการ ความเห็นของผู้ตรวจ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

6 

O40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ไม่ได้แสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 

หน่วยงานมีการด าเนินการและรายงาน
ในระบบ e-PlanNACC ของส านักงาน 
ปปช. แต่ไม่ได้ลงในเว็บไซส์ของ
หน่วยงาน 

น ารายงานในระบบ e-PlanNACC มา
ลงในเว็บไซส์ของหน่วยงาน 

7 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

ไม่ได้แสดงข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล
ก า ร ใช้ จ่ า ย งบ ป ร ะ ม าณ  ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

หน่วยงานมีการด าเนินการและรายงาน
ในระบบ e-PlanNACC ของส านักงาน 
ปปช. แต่ไม่ได้ลงในเว็บไซส์ของ
หน่วยงาน 

น ารายงานในระบบ e-PlanNACC มา
ลงในเว็บไซส์ของหน่วยงาน 

 
๓. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  และบริการประชาชนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชน 
๒. มาตรการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  โดยการจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันยังไม่เข้าใจ ได้แก่ เอกสารการใช้งบประมาณ, หลักการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ  และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยการแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความโปร่งใส  โดยท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหัวข้อการประเมินคุณธรรมเละความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ



 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
ที ่84 / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีหน่วยงานของ
รัฐเข้ารับการประเมิน  จ านวน  ๘,๓๐๐  แห่งทั่วประเทศ  โดยให้หน่วยงานด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrityand Transparency Assessment : IIT)  จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน  
ด าเนินการเก็บรวมรวบแบบประเมินระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  และรายงานข้อมูลตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) จ านวน ๔๓ 
ข้อ  ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

  เพ่ือให้การด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม  จึงได้มอบหมายการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

๑ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 
ประกอบด้วย 
1. พนักงานเทศบาล/พนักงานครู 
2. พนักงานจ้าง (ภารกิจและทั่วไป) 

๒ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

  ข้อ O๑ โครงสร้างส่วนราชการ 
 

  ข้อ O๒ ข้อมูลผู้บริหาร 
 

  ข้อ O๓ อ านาจหน้าที่ 
 

ข้อ O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 

  ข้อ O๕ ข้อมูลการติดต่อ 
 

  ข้อ O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

  ข้อ O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

ส านักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 

 

 

 

ร่าง 
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ล าดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

   ข้อ O๘ Q&A (กระดานถามตอบ) 
 

  ข้อ O๙ Social Network 
 

  ข้อ O๑๐ แผนด าเนินงานประจ าปี 
 

  ข้อ O๑๑ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
 

  ข้อ O๑๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

ข้อ O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

  ข้อ O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 

  ข้อ O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 
 

  ข้อ O๑๖ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 
 

  ข้ อ  O๑ ๗  E-Service (ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท า ง
ออนไลน์) 
 

  ข้อ O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

  ข้อ O๑๙ รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
 

  ข้อ O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
 

  ข้อ O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 
 

  ข้อ O๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 

  ข้อ O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 
 

  ข้อ O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
หาพัสดุประจ าปี 
 

  ข้อ O๒๕ นโยบายการบริหารงานบุคคล 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

ส านักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

ส านักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 
 

ส านักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) รวมรวม
จากทุกงานที่มีการให้บริการ 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 
 

ส านักปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 

 
ส านักงานปลัด (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
 

ส านักงานปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 



-๓- 

ล าดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

   ข้อ O๒๖ การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
งานบุคคล 
 

  ข้อ O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

  ข้อ O๒๘ รายงานผลการบิหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 

  ข้อ O๒๙ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
 

  ข้อ O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

  ข้อ O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 
 

  ข้อ O๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 

  ข้อ O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

  ข้อ O๓๔ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 

  ข้อ O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

  ข้อ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

  ข้อ O๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 
 

  ข้อ O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

  ข้อ O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

  ข้ อ  O๔ ๐  ราย งาน การก ากั บ ติ ด ต าม การ
ด าเนินการ ป้องกันการทุจริตประจ าปี  รอบ ๖ 
เดือน  
 

  ข้อ O๔๑ รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ 
ทุจริตประจ าปี 
 

  ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ส านักงานปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
 

ส านักงานปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
 

ส านักงานปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

ส านักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 

ส านักงานปลัด (นักจัดการงานทั่วไป) 
 
 

 
ส านักงานปลัด (นักจัดการงานทั่วไป) 
 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 
 

 



-๔- 
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   ข้อ O๔๓ การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

ส านักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 

๓ การปฏิบัติงานในระบบ ITAS 
๑) ผู้บริหารระบบของหน่วยงาน 
  ๒) ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 

 
ปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเก็บรวมรวมแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (  Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT )  ให้รวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔  
เพ่ือผู้ดูแลระบบของหน่วยงานด าเนินการน าข้อมูลลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และปฏิบัติงานใบระบบ ITAS  ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 (นายณรงค์  ภูน้ าไสย) 
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

  นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


