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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  

And transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็น

ส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดกรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ท าการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)ในรอบปีที่ผ่านมา 

(ปี ๒๕๖๓) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว

ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

ในการนี้ เทศบาลต าบลพันนา จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติตามค าแนะน าเพ่ือเป็นการยกระดับคุณธรรมและ  

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน และส่งผลต่อการ

ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่

สูงขึ้นต่อไป 

 

                                                     เทศบาลต าบลพันนา 

                                                     ๒๐  เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

    ค าน า 



๑.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ 

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมี

การด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่

ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ถือได้ว่าเป็น

มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของ

ตน และมีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรจุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ กาทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency  

Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลพันนา จึงไดจ้ัดท ารายงานการประเมินผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๓) ประกอบด้วย 

ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์

ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคามจึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่อง ทั้งหมด ๓ มาตรการ ดังนี้ 

 

มาตรการที่ ๑ แนวทางปฏิบัติ ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ 
การสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรให้
พนักงาน
เทศบาล 

มีจิตสาธารณะ 

- เสริมสร้างแนวคิดในการปฏิบัติงาน 
ให้พนักงานคิดแยกแยะ  ระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 

ต.ค.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

 

 



 

มาตรการที่ ๒ แนวทางปฏิบัติ ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ 
การใช้

งบประมาณ 
๑. จัดท าคู่มือการพัฒนา และส่งเสริม
การปฏิบัติงาน เพื่อถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
๒. จัดท าแบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ที่
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการ
ซื้อ/จ้าง 
๓.แต่งตั้งตัวแทนชุมชนร่วมเป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ - 

  

มาตรการที่ ๓ แนวทางปฏิบัติ ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ 
การปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน 

๑. มีช่องทางออนไลน์ ที่สามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปรับปรุงการให้บริการ/การ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือตาม
ภารกิจให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 
 ๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
เทศบาลอย่างหลากหลาย 
  ๓. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ 
ไม่ใช่ช่องทางออนไลน์  เช่น กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น   
๔. มีแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ - 

 

 

 

 



 

มาตรการที่ ๔ แนวทางปฏิบัติ ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ 
การเปิดเผย 

ช้อมูล 
 ๑.จัดท า Q&A เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสาร Web broad กล่องข้อความ
ถามตอบ ที่สามารถเชื่อโยงไปยัง
ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ๒.จัดให้มีช่องทางบริการออนไลน์
เพ่ือความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ 
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยงเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
  ๓.ได้จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ เปิดเผยต่อสาธารณะ 
ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
สืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

- ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ - 

 

   จากข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

นั้น จากทั้งหมด ๔ มาตรการ ๑๑ แนวทางปฏิบัติ   เทศบาลต าบลพันนาได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ๑  มาตรการ 

๑  แนวทางปฏิบัติ  อีก  ๓  มาตรการ  และ  ๑๐  แนวทางปฏิบัติอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพันนา 

เรื่อง ผลการด าเนินการมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 

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

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ก าหนดมาตรการหรือ 

แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการลดการใช้ดุลพินิจมี 

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อให้การ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ตาม

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้ก าหนดแนวทางนโยบายมาตรการ

ภายใน เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะ เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานได้ตามหลักความโปร่งใส และได้ด าเนินการเป็นที่

เรียบร้อยแล้วตามมาตรการดังต่อไปนี้ 
 

        มาตรการที่ ๑ การใช้งบประมาณ 

        ๑. ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 

        ๒. การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องตรงวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

        ๓. มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

        ๔. ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

        ๕. สามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณได้ 
 

        มาตรการที่ ๒ การปรับปรุงระบบการท างาน 

         กรณีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

 



- ๒ – 
 

         ๑. มีช่องทางออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงการให้บริการ/การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือตามภารกิจให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

         ๒. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ต้องไม่ใช่ช่องทางเดียวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

          ๓. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่น ามาแสดงไม่ใช่ช่องทางออนไลน์ เป็นการระบุข้อมูล/วิธีรับฟังความคิดเห็นใน

ช่องทางอ่ืนๆ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น ณ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ส าหรับส่ง

จดหมาย เป็นต้น 

          ๔. มีแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

          มาตรการที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูล 

          ๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔- และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดทางเว็บไชต์หน่วยงาน และช่องทางอ่ืน

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว Q&A เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร Webbroad กล่องข้อความถาม-ตอบ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ได้ การให้บริการช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ ซึ่งได้แก่ การให้บริการในส่วนของกองสวัสดิการ

สังคม การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การรับสมัครนักเรียน และกอง

คลังการแจ้งความประสงค์ขอใช้น้ าประปา 

          ๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูล 

ต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้ 

                ๒.๑ ส านัก/ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท า และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ 

ทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

                 ๒.๒ ส านักงานปลัด เป็นผู้ด าเนินการน าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของส านักงานตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (Integrity 

Transparency Assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 

 

 

 

 

 



-๓- 
 

           ๓. ส านักงานปลัด เป็นผู้พิจารณาการจัดท ารูปแบบเว็บไซต์ ITA ของหน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้ 

อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงสรุปข้อมูลสถิติ และการรายงานผลการ 

ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบด้วย 

 

                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

                                                               (นายไกรทอง นามกาสา) 

                                                              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                              นายกเทศบาลต าบลพันนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ........เทศบาลต าบลพันนา..........ส านักปลัด.............................................................................. 

ที่  สน.................๕๔๓๐๑/-...........วันที.่.....๑๕......มีนาคม....๒๕๖๔............................................................. 

เรื่อง.....ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔……….. 

 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
 

           ๑. เรื่องเดิม 

            การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง 

โดยส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะการการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่

หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ

ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือเป็น

ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก

ทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นไมให้เกิดการทุจริตได้ 
 

           ๒. ข้อเท็จจริง 

            ตามที่ เทศบาลต าบลพันนา ได้เข้ารับการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑๐ 

ตัวชี้วัด โดยก าหนดวิธีการประเมิน จ านวน ๓ เครื่องมือ ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน แบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจ าปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคามในระดับ AA หรือคิดเป็นคะแนนได้ ๙๖.๓๔ และเทศบาลต าบลพัน

นาได้ท าการวิเคราะห์แผนคุณธรรมและความโปร่งใส แล้วพบว่ามีข้อบกพร่องและข้อแนะน าของ ป.ป.ช. ดังนั้น จึงได้น า

ข้อบกพร่องนั้นมาปรับปรุงเพื่อยกระดับความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดรายงานผลการด าเนินการตามที่แนบท้าย

นี้ 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

 

 

                                                     (นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ) 

                                                       หัวหน้าส านัดปลัดเทศบาล 



-๒- 

 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลพันนา 

............................................................................................................................. ........................................................... 

........................................................................................................................................................................................  

 

 

(นายไกรทอง นามกาสา) 

ปลัดเทศบาลต าบลพันนา 

 

ข้อพิจารณาสั่งการของนายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

............................................................................................................................. ........................................................... 

..................................................................................................................................................................... ................... 

 

 

 

(นายไกรทอง นามกาสา) 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 


