
 
 

บนัทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    งานนิตกิาร ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลพรรณานิคม โทร. 042-779115   
ท่ี   สน 52201/                                       วนัท่ี        21  เมษายน 2565                     
เร่ือง    รายงานผลการด าเนินการตามมาตราการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลพรรณานิคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เรียน  นายกเทศมนตรตี าบลพรรณานิคม   

๑. เร่ืองเดิม 
          ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตวัชี้วดัที ่๑๐ เรื่อง
การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วดัที่มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เวบ็ไซตเ์พือ่เปิดเผยการด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ โดยตวัขีว้ดัย่อยที ่๑
0 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต หวัข้อมาตรการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ขอ้ 0๔๓ ก าหนดใหห้น่วยงานต้องมกีารด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๒. ข้อเทจ็จริง 
๒.๑ ในการประชุมคณะท างานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integnity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลต าบลพรรณา
นิคม คณะท างานฯ ได้ร่วมกนัพจิารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลต าบลพรรณานิคม และมอบหมายให้แต่ละส่วนราชการด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล รวบรวม
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open DataIntegity and 
Transparency Assessment: OIT) ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้แล้วเสร็จภายใน
เดอืนมนีาคม ๒๕๖5  

๒.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้มลูตามแบบวดัการเปิดเผย
ขอ้มลูสาธารณะ (OIT) ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของแต่ละสว่นราชการเรยีบรอ้ยแลว้ และไดด้ าเนินการอพั
โหลดขอ้มลูขึน้เวบ็ไชต์ของเทศบาลต าบลพรรณานิคมครบทัง้ 10 ตวัชีว้ดัตามทีก่ าหนดแลว้ สว่นแบบวดั
การรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and TransparencyAssessment : ITA) มีผู้
ร่วมตอบแบบสอบถามครบตามจ านวนขัน้ต ่าแล้ว จ านวน 31  ราย และแบบวดัการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้
สว่นเสยีภายนอก (External Integrity and TransparencyAssessment : EIT)  มผีูร้่วมตอบแบบสอบถาม
ครบตามจ านวนขัน้ต ่าแลว้ จ านวน 67 ราย  โดยไดด้ าเนินการสิ้นเสรจ็ได้ทนัตามระยะเวลาทีส่ านักงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด โดยในการด าเนินงานดังกล่าวส านักปลัดจึงได้
ด าเนินการจดัท ามาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลต าบล
พรรณานิคมเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้ว ัดในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการประเมนิในงบประมาณ พ.ศ.2566  (รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยบนัทกึขอ้ความนี้) 

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 



 
 

           จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และให้ความเหน็ชอบเผยแพร่การด าเนินการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวบ็ไชตเ์ทศบาลต าบลพรรณานิคม ต่อไป 
 
 

             (ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ายงาน 
         (นายศรฤทธิ ์ดาบพลอ่อน) 
                             หวัหน้าส านกัปลดั                 
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ความเหน็ของหวัหน้าส านกัปลดัเทศบาลฯ
.................................................................................................... 

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

 
 

(นายศรฤทธิ ์  ดาบพลอ่อน) 
หวัหน้าส านกัปลดั 

 
 
 

ความเหน็ของปลดัเทศบาลฯ
............................................................................................................................ 

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

 

 
(นางขนิษฐา สุดเสน่ห)์ 

รองปลดัเทศบาล 
รกัษาราชการแทน 

ปลดัเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
 

 
 
 



 
 

ค าสัง่นายกเทศมนตรฯี
........................................................................................................................................ 

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

 

 
(นายประสพโชค   เทศรุ่งเรอืง) 

นายกเทศมนตรตี าบลพรรณานิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการมาตรการเพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในเทศบาลต าบลพรรณานิคมเพื่อให้เป็นไปตามตวัช้ีในการด าเนินการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ทีผ่่านมา เทศบาลต าบลพรรณานิคม มีผลประเมินระดบั
คณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลต าบลพรรณานิคมได้คะแนนเท่ากบั 96.04 คะแนน      
อยู่ในระดบั หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดบัดีเยี่ยม  โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบัทราบอย่างเป็นปัจจุบนั ซึ่งการเผยแพร่ข้อใน
ประเดน็ขา้งตนัทัง้หมดแสดงถงึความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น  "ต้นแบบ" ในการ
ด าเนินงานในดา้นความโปร่งใสแก่สว่นราชการอื่นๆ ไดซ้ึง่น าไปสูก่ารก าหนดมาตรการเพือ่ขบัเคลื่อนการ
สง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลต าบลพรรณานิคม  ดงันี้ 

          มาตรการเพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาล
ต าบลพรรณานิคม 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ เพื่อให้หน่วยงานด าเนินงานเป็นไปตามหลกัการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏบิตังิาน 

แนวปฏิบติั 



 
 

          ๑) ให้บุคลากรภายในปฏบิตังิานโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน มคีวามโปร่งใส ปฏบิตังิาน
หรอืด าเนินการตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอือย่างเคร่งครดั และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้มาตดิต่อทัว่ไปหรอืผู้มาตดิต่อที่รู้จกักนัเป็นการส่วนตวัรวมไปถงึการปฏิบตังิาน
อย่างมุ่งมัน่ เตม็ความสามารถและมคีวามรบัผดิชอบต่องานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ ซึง่ลว้นถอืเป็นลกัษณะ
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะเจา้หน้าทีข่องรฐัอย่างมคีุณธรรม 

          ๒) การใช้จ่ายเงนิงบประมาณนับตัง้แต่การจดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ตอ้งมกีารเผยแพร่อย่างโปร่งใส ตลอดจนตอ้งมกีารใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานใหคุ้ม้ค่า เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง การเบกิจ่ายเงนิของบุคลากรภายในในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดนิทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง
และการตรวจรบัพสัดุด้วยนอกจากนี้ ยงัต้องให้ความส าคญักบัการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมสี่วน
ร่วมในการใชจ่้ายงบประมาณ       ขอหน่วยงานตนเองได ้

         ๓) การมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การคดัเลอืกบุคลากรเพื่อให้สทิธิ
ประโยชน์ต่างๆต้องมกีระบวนการปฏิบตัิที่ชดัเจน ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏิบตัิ 
รวมไปถงึการใชอ้ านาจ สัง่การใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาท าในธุระส่วนตวัของผูบ้งัคบับญัชาหรอืท าในสิง่ที่ไม่
ถูกตอ้ง 

         ๔) หน่วยงานต้องมีการจดัท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการที่
ถูกตอ้ง             เพือ่เผยแพร่ใหบุ้คลากรภายในไดร้บัทราบและน าไปปฏบิตั ิรวมไปถงึหน่วยงานจะต้อง
มกีารก ากบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของราชการของหน่วยงานดว้ย 

         ๕) หน่วยงานจะตอ้งทบทวนนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานให้
มปีระสทิธภิาพและจดัแผนงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน เพื่อใหเ้กดิการ
แก้ไขปัญหาการทุจรติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถงึการประเมนิเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการแกไ้ขปัญหา
การทุจรติของหน่วยงานที่จะต้องท าให้การทุจรติในหน่วยงานลดลงหรอืไม่มเีลยและจะต้องสร้างความ
เชื่อมัน่ให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้  
หน่วยงานจะตอ้งมกีระบวนการ 
เฝ้าระวงั ตรวจสอบการทุจรติภายในหน่วยงาน รวมถงึการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทัง้
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรบัปรุงการท างาน เพือ่ป้องกนัการทุจรติ 
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                     เป้าประสงคท่ี์ 2 เพือ่ใหป้ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารมคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานว่ายดึหลกัมาตรฐานการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวปฏิบติั 
           ๑) การปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้ยดึหลกัตามมาตรฐาน ขัน้ตอน และระยะเวลาที่

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครดั และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบตัิ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกบัการด าเนินการ/ให้บรกิารของหน่วยงานแก่รบับรกิาร ผู้มาตดิต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มลู ซึง่สะทอ้นถงึการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมคีุณธรรม 

           ๒) การเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ในช่องทางต่างๆ เช่น 
Line Facebook E-mail โทรศพัท์ กล่องรบัความคดิเหน็ ซึ่งจะต้องสามารถเขา้ถงึไดง้่ายและไม่ซบัซ้อน 



 
 

โดยขอ้มลูทีเ่ผยแพร่จะตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
และขอ้มลูทีส่าธารณชนควรรบัทราบ รวมถงึการจดัใหม้ชี่องทางใหผู้ม้าตดิต่อสามารถรอ้งเรยีนการทุจรติ
ของเจา้หน้าที่ในหน่วยงานได ้ซึ่งจะสะทอ้นถงึการสื่อสารกบัผู้รบับรกิาร ผูม้าตดิต่อหรอืผู้มสี่วนได้ส่วน
เสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ 

           ๓) ควรมกีระบวนการเปิดโอกาสให้ผูร้บับรกิารหรอืผู้มาตดิต่อ เขา้มามสี่วนร่วมในการ
ปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้าตดิต่อ 
                     เป๊าประสงค์ท่ี ๓ เพื่อให้สาธารณชนได้รบัทราบข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลต้องแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานใหล้ดน้อยลงหรอืไม่ใหเ้กดิขึน้ไดอ้กี 
                     แนวปฏิบติั 

            ๑) หน่วยงานต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้
สาธารณชนได้รบัทราบใน ๕ ประเดน็ คอื (๑) ขอ้มูลพื้นฐาน ได้แก่ ขอ้มูลพื้นฐาน ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
และการปฏสิมัพนัธ์ขอ้มูล (๒) การบรหิารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏบิตังิาน และการใหบ้รกิาร 
(๓) การบรหิารเงนิงบประมาณ ไดแ้ก่ แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี และการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการ
จดัหาพสัดุ(๔) การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล และหลกัเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคล และ(๕) การสง่เสรมิความโปร่งใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การจดัการเรื่องรอ้งเรยีน การทุจรติ และการ
เปิดโอกาสใหเ้กดิการมสี่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลในประเดน็ขา้งต้นจะแสดงถงึความโปร่งใสในการ
บรหิารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

             ๒) หน่วยงานต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้
สาธารณชนไดร้บัทราบใน ๒ ประเดน็ คอื (๑) การด าเนินการเพือ่ป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ เจตจ านงสุจรติ
ของผูบ้รหิารการประเมนิความเสีย่งเพื่อการป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานทีจ่ะป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานใหล้ดน้อยลงหรอืไม่ใหเ้กดิขึน้ไดอ้กี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 


