
มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 ประจำปี พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ 

อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ  
ในปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 
 คะแนนภาพรวมของหน่วยงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำ คะแนนที่ได้ 72.9 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ C โดย
แบ่งคะแนนรายตัวชี้วัดหลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

IIT 

1 การปฏิบัติหนาที ่ 85.99 
2 การใชงบประมาณ 67.88 
3 การใชอำนาจ  77.91 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 76.95 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 71.95 

EIT 
6 คุณภาพการดำเนินงาน  88.18 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.02 
8 การปรับปรุงการทำงาน 79.85 

OIT 
9 การเปิดเผยข้อมูล 54.77 

10 การปองกันการทุจริต 75.00 
 



ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ IIT รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566 

(แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) 
  คะแนนที่ได้ในปี พ.ศ. 2565 

แบบ อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

IIT 

1 การปฏิบัติหนาที ่ 85.99 จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุงในเรื่อง การใช้งบประมาณ 
พบว ่าบ ุคลากรบางคนในหน ่วยงานรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ น้อย 
หรือไม่ทราบเลย 

2 การใชงบประมาณ 67.88 
3 การใชอำนาจ  77.91 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 76.95 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 71.95 

 

วิเคราะห์ข้อที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด ข้อ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเฉลี่ย 67.88 คะแนน 
 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด ในข้อ I7   
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 2.17% 87.78% 10.87% 2.17% 37.53 

 

ข้อบกพร่อง การใช้งบประมาณ 
 จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการใช้งบประมาณ ซึ่งได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 67.88 
คะแนน และตามตัวชี้วัดย่อยข้อ I7 ซึ่งมีคะแนนต่ำเพียง 37.53 คะแนน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่
ร ู ้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน หรือหน่ว ยงานยังไม่มีการพัฒนาวิธ ีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ์แผนการใชจ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรทราบและเข้าถึงโดยง่าย 
สรุปผลวิเคราะห์ 
 หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธ์แผนการใชจ่ายงบประมาณประจำป โดยอาจพิจารณา
จัดประชุมชี ้แจงแผนการใช จ่ายงบประมาณประจำป ใหแกบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ หรืออาจจัดทำในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟฟก หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เชน ชองทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอรดประชา
สัมพันธ์ เป็นต้น 
จุดอ่อน 
 คือ การขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ทำให้การประชาสัมพันธ์เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้
ความรู้เฉพาะทางในการเผยแผ่ข้อมูล และบุคลากรควรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ในการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
การเผยแพร่ข้อมูลการใช้
จ ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้
บุคลากรและประชาชน
ภายนอกได้รับทราบ 

1.จ ัดประช ุมช ี ้แจง
แผนฯ 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช ่องทางการสื ่อสาร
ต่าง ๆ  

คณะทำงาน ITA ม.ค. 66 ถึง มี.ค. 66 

รายงานผลดำเนินการ
ในที่ประช ุมองค ์กร
ประจำเด ือน เม.ย. 
66 



ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ EIT รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566 

(แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) 
 คะแนนที่ได้ในปี พ.ศ. 2565 

แบบ อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

EIT 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 88.18 
จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุงในเรื ่อง ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร โดยช่องทางการติดต่อสื่อสารจาก
บุคคลภายนอก ไม่ได้รับความสะดวกสบาย 
และไมม่ีบุคลากรคอยดูแล ตอบแก้ปัญหาใน
ช่องทางดังกล่าว 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.02 

8 การปรับปรุงการทำงาน 79.85 
 

วิเคราะห์ข้อที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด ข้อ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเฉลี่ย 73.02 คะแนน 
 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด ในข้อ E10   

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 37.50% 62.50% 37.50 
 

ข้อบกพร่อง ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 
73.02 คะแนน และตามตัวชี ้ว ัดย่อยข้อ E10 ซึ ่งมีคะแนนต่ำเพียง 37.50 คะแนน ซึ ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพน้อยในการสื่อสารให้ผู้มาติดต่อราชการทราบถึงช่องทางในการร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ที่ทางเทศบาลได้จัดไว้ให้ ทำให้ผู้มาติดต่อราชการบางรายไม่ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนฯ จึงทำให้ผลการประเมินในข้อ 
E10 มีคะแนนต่ำที่สุด 
สรุปผลวิเคราะห์ 
 หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธ์ ถึงช่องทางในการร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ที่ทางเทศบาลได้จัดไว้ให้ โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คอยเผยแผ่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่ บุคคลภายนอก 
สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และคอยตรวจสอบช่องทางดังกล่าว 
พร้อมจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ตลอดจนคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสด้วย  
จุดอ่อน 
 คือ การขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งเฉพาะทาง ทำให้การติดต่อเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง
ในการแสดงข้อมูล และบุคลากรควรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ในการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
พ ัฒนาว ิ ธ ี ก าร เข ้ าถึ ง
ช่องทางในการร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน ่วยงาน อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ (สะดวก/
รวดเร ็ว/ตอบสนองใน
การแก้ไข) 

1. จัดทำระบบและช่องทางการรับ
เร ื ่องร ้องเร ียน เช ่น หมายเลข
โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนให้บุคลกร
และประชาชนทราบ 
 

คณะทำงาน 
ITA 

ม.ค. 66 ถึง ก.ย. 66 รายไตรมาส 



ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ OIT รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566 

(แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) 
 คะแนนที่ได้ในปี พ.ศ. 2565 

แบบ อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

OIT 

9 การเปิดเผยข้อมูล 54.77 
จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุงในเรื่อง การเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง
ทางหน่วยงานยังขาดความรูความเขาใจใน
องคประกอบ ของแต่ละขอคำถาม ซึ่งควร
ศึกษาคู่มือ ITA อย่างละเอียด 

10 การปองกันการทุจริต 75.00 

จุดอ่อน 
 ทางเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ยังขาดความรูความเขาใจในองคประกอบ ของแตล่ะขอคำถาม ดังนั้นทางหน่วยงานจะต้อง
ศึกษาคูมือ ITA อย่างละเอียด พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวมรวมข้อมูล และกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือพัฒนาผลการประเมินใหดีขึ้น 
 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 เทศบาลตำบลน้ำก่ำ จะต้องพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในข้อการประเมินทีไ่ม่ไดร้ับคะแนน ในประเด็นดังนี้  
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

- ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ขอ O1, ขอ O4  
- ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ขอ O15  
- ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ขอ O18, O19, O20, O23, O24  
- ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอ O25, O26, O27, O28  
- ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส ขอ O31  

 ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  
- ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ O35, O39, O40, O41  

หน่วยงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำควรปรับปรุง เพื่อยกระดับการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างมีผลสัมฤทธิ์ 
สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น 
 จากการประชุมของคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการฯ เพ่ือ
ปรับปรุงประเด็นทีต่้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น พร้อมแบ่งหน้าที่คณะทำงาน รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลและติดตามการ
ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพ่ือพัฒนาผลการประเมินให้ดีข้ึน 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
1. ปรับปรุงวิธีการและ
ขั ้นตอนการดำเนินงาน
ให้บริการอย่างทั่วถึงและ
มีข ั ้นตอนที่ ไม ่ย ุ ่ งยาก
ซับซ้อน 
 

- จ ัดทำแผนผ ังท ี ่แสดงขั้นตอน 
ระยะเวลาให้บริการประชาชน 
พร ้ อม ร ะบ ุ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ 
 

คณะทำงาน 
ITA 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
2 .  เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ 
หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปร ั บปร ุ งพ ัฒนากา ร
ดำเนินงานการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
ในการให้บริการของหน่วยงาน 
- เพิ่มช่องทางการแสดงความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำติชม 
ทางสื่อออนไลน์ 
 

คณะทำงาน 
ITA 
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3. เผยแพร่ผลงาน และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชน ตลอดถึงการ
ทำงาน ให้เป็นปัจจุบันทาง 
เว็บไซต์และสื ่อออนไลน์
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 

- เผยแพร ่ผลงานและข ้อม ูล ใน
ช่องทาง เช่น หอกระจายข่าว เสียง
ตามสาย หน่วยบริการเคลื่อนที่ จัด
นิทรรศการ ฯลฯ 

คณะทำงาน 
ITA 
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