
 บนัทึกข้อความ 
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ท่ี  สน  5๔๖01/         วนัท่ี   ๓๑   มนีาคม  25๖๒                                            . 
เรื่อง      เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

เรยีน  นายกเทศมนตรตี าบลนาใน 

๑. เรื่องเดมิ 

ตามที่ เทศบาลต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ได้ด าเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครฐั ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มาผ่าน 
ประกอบดว้ย ประเดน็ขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนทีจ่ะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเดน็ทีจ่ะต้องพฒันาใหด้ขีึน้ แนวทางการ
น าผลการวเิคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏบิตัิของหน่วยงาน ตลอด ถงึขอ้เสนอแนะในการจดัท ามาตรการเพื่อขบัเคลื่อน
การส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ใหด้ขีึน้ ซึง่จากการวเิคราะหส์ามารถสรุปไดว้่า มปีระเดน็ทีต่อ้ง
พฒันาใหด้ขีึน้ ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดัการใชง้บประมาณ ตวัชีว้ดัการปรบัปรุงระบบการท างาน และตวัชีว้ดัการป้องกนัการทุจรติ 
และมแีนวทางการพฒันาตาม มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลนาใน 
นัน้ 

๒. ขอ้เทจ็จรงิ 

เทศบาลต าบลนาใน ไดด้ าเนินการตามแนวทางการพฒันาตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๓ รอบ 5 เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อย แล้ว จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๓ รอบ 5 เดอืน ตุลาคม ๒๕๖๒ 
มนีาคม ๒๕๖๓) เพื่อสามารถน าฐานขอ้มูลไปวเิคราะห์เพื่อให้การ ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครฐั (Integrity and transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลต าบลนาใน มปีระสทิธภิาพในปีถดัไป 
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รายงานการประเมินผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครฐั 

ในปีท่ีผา่นมา (ปี 2562) 

เทศบาลบลนาใน 
อ าเภอพรรณนานิคม  จงัหวดัสกลนคร 

 



 

 

ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์ เพื่ อ มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้
ยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวงัให้หน่วยงานภาครฐัได้มีการ
ปรบัปรุงพฒันาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกดิธรรมาภบิาลในหน่วยงานภาครฐั มี
การด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคญั และลดโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบในหน่วยงานภาครฐั ส่งผลให้หน่วยงานภาครฐัสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไวใ้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิประเดน็ที ่21 การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบบันี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเดน็ขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเดน็ที่จะต้องพฒันาให้ดขีึ้น แนวทางการน าผลการวเิคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏบิตัขิองหน่วยงาน 
ตลอดถงึขอ้เสนอแนะในการจดัท ามาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานใหด้ขีึน้ 
 
  ในการนี้ ส านักงานเทศบาลต าบลนาใน  หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า รายงานฉบบันี้จ าสามารถ
ยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  และ
เป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล (Good governance) สะทอ้งถงึ
ภาพลกัษณ์เชงิบวกให้หบัหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดบัค่าดชันีการรบัรู้การทุจรติ  (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหม้อีนัดบั และค่าคะแนนทีส่งูขึน้ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส านกังานเทศบาลต าบลนาใน 
  ๓๑ มนีาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พฒันาเครื่องมอืการประเมนิเชงิบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัการทุจรติ และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กบัหน่วยงานภาครฐัมกีารด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การ
ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึง่เครื่องมอื
ดงักล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกนัการทุจรติเชิงรุก และมุ่งหวงัให้หน่วยงานภาครฐัได้ยกระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวงัใหห้น่วยงานภาครฐัไดม้กีารปรบัปรุงพฒันา
ตนเองในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใหเ้กดิธรรมาภบิาลในหน่วยงานภาครฐั มกีารด าเนินงานที่
มุ่งใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคญั และลดโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบในหน่วยงานภาครฐั ส่งผลให้หน่วยงานภาครฐัสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเดน็ที่ 21 การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ (พ.ศ. 2561 – 
2580)  
   

  เพือ่ใหก้ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั(Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ส านักงานเทศบาลต าบล
นาใน  จงึไดจ้ดัท ารายงานการประเมนิผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครฐัในปีทีผ่่านมา (ปี 2562) ประกอบดว้ย ประเดน็ขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนทีจ่ะตอ้งแกไ้ข
โดยเร่งด่วน ประเดน็ทีจ่ะตอ้งพฒันาใหด้ขีึ้น แนวทางการน าผลการวเิคราะหไ์ปสูแ่นวทางการปฏบิตัขิอง
หน่วยงาน ตลอดถงึขอ้เสนอแนะในการจดัท ามาตรการเพือ่ขบัเคลื่อนการสง่เสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานใหด้ขีึน้  
  



2. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเทศบาลต าบลนา
ใน อ าเภอพรรณนานิคม   จงัหวดัสกลนคร  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2562) 

ผลการประเมนิระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบรหิาร
สว่นต าบลนาใน มคี่าคะแนนเท่ากบั ๖๕.๙๕ คะแนน อยู่ในระดบั C มรีายละเอยีดดงันี้  

1. แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT) การใชอ้ านาจ มขีอ้เสนอแนะดงันี้
หน่วยงานต้องจดัท าขอ้ตกลงระหว่างผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ชดัเจน จดัท าหลกัเกณฑ์ใน
การให้บุคลากรไปอบรม หรอืศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลกัเกณฑ์การประเมนิคุณภาพผลงานตาม
ตวัชี้วดัที่ก าหนดไว้อย่างชดัเจน จดัท าประกาศแนวทางการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อมทัง้
ประกาศหลกัเกณฑแ์ละเปิดเผยผลการประเมนิ การเลื่อนขัน้ การโยกยา้ยดว้ยความเป็นธรรม และทัว่ถงึ
  

2. แบบวดัการรบัรูผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร มี
ข้อเสนอแนะดังนี้หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website 
,Instagram , Facebook  ฯลฯ ควรมชี่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจรติ เช่น สายด่วน หรอืช่องทาง
อื่นๆ ตามความเหมาะสม   

3. แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) การป้องกนัการทุจรติ มขี้อเสนอแนะ
ดงันี้ผูบ้รหิารควรแสดงเจตจ านงหรอืค ามัน่สญัญาว่า จะปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลกัธรรมมาภบิาล มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัแก้ไขการทุจรติประจ าปีใหช้ดัเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทัง้ ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจรติ เช่น เป็น
กรรมการจดัซือ้จดัจา้ง 

 
 



       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  เมื่อพจิารณาพบว่า ตวัชี้วดัการปฏบิตัหิน้าที ่ไดค้ะแนนเท่ากบั 85.18 ซึ่งเป็นคะแนนที่
สูงทีสุ่ด รองลงมาคอื ตวัชี้วดัการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากบั 81.93 และตวัชี้วดัทีไ่ด้คะแนนที่น้อยทีสุ่ด
ในปี พ.ศ. 2562 คอืตวัชี้วดัการป้องกนัการทุจรติ จากขอ้มูลสามารถสรุปได้ว่าจุดแขง็ของการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเทศบาลต าบลนาใน  อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร คอื 
การปฏิบติัหน้าท่ี เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานโดยยดึหลกั
ตามมาตรฐาน มคีวามโปร่งใส ปฏิบตังิานหรอืด าเนินการตามขัน้ตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่า ง
เคร่งครดั และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูม้าตดิต่อทัว่ไปหรอืผูม้าตดิต่อทีรู่จ้กักนัเป็น
การส่วนตวั รวมไปถึงการปฏิบตัิงานอย่างมุ่งมัน่ เต็มความสามารถ และมคีวามรบัผดิชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รบัผดิชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลกัษณะการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรฐัอย่างมคีุณธรรม 
นอกจากนี้  ยังประเมินการรบัรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรบัเงนิ ทรพัย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทัง้ในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วง
เทศกาลหรอืวาระส าคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืแมแ้ต่กรณีการใหเ้งนิ ทรพัยส์นิ หรอื
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถอืเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกดิการรบัสนิบนได้ในอนาคต 
และจดุอ่อน คอื การป้องกนัการทุจรติ เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิการเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็น
ปัจจุบนับนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เพือ่เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ใน 
5 ประเดน็ คอื (1) ขอ้มูลพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลพืน้ฐาน ข่าวประชาสมัพนัธ์ และการปฏสิมัพนัธ์ขอ้มูล (2) 
การบรหิารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏบิตังิาน และการใหบ้รกิาร (3) การบรหิารเงนิงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี และการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ (4) การบรหิารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล และหลกัเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล และ (5) การส่งเสรมิ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจดัการเรื่องร้องเรยีนการทุจรติและประพฤติมชิอบ และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บรหิารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเดน็จดุแขง็ (ตวัช้ีวดัท่ีได้คะแนนมากกว่า 60 ) มดีงันี้   
  ตวัชีว้ดัที ่1 การปฏบิตัหิน้าที ่    85.18 
  ตวัชีว้ดัที ่2 การใชอ้ านาจ    81.93 
  ตวัชีว้ดัที ่3 การใชง้บประมาณ   78.01 
  ตวัชีว้ดัที ่4 การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ  76.98 
  ตวัชีว้ดัที ่5 การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ 76.75 
  ตวัชีว้ดัที ่6 การเปิดเผยขอ้มลู   66.70  
  ตวัชีว้ดัที ่ ๗ คุณภาพการด าเนินงาน  ๖๓.๐๐ 
  ตวัชีว้ดัที ่๘ ประสทิธภิาพการสือ่สาร  60.61 



    
 3.2 ประเดน็ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตวัช้ีวดัท่ีได้คะแนนน้อย
ท่ีสุด) 
  ตวัชีว้ดัที ่๙ การปรบัปรุงระบบการท างาน   59.65 
  ตวัชีว้ดัที ่๑๐ การป้องกนัการทุจรติ   ๕๑.๗๙  
4. ประเดน็ท่ีต้องพฒันาให้ดีขึ้น (ทัง้ 3 เครื่องมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2562) 
ตวัช้ีวดั ประเดน็การประเมิน ประเดน็ท่ีควรพฒันา 

การใชอ้ านาจ การประเมนิการรบัรูบุ้คคลภายใน (IIT) ต่อการ
ใชอ้ านาจของผูบ้รหิารของตนเอง ในประเดน็ที่
เกีย่วกบัการมอบหมายงาน การประเมนิผล
การปฏบิตังิาน การคดัเลอืกบุคลากรเพือ่ให้
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ การใชอ้ านาจสัง่การใหผู้้
ใตบ้ญัชาเพือ่การบรหิารงานบุคคล  

หน่วยงานตอ้งจดัท าขอ้ตกลงระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
ชดัเจน จดัท าหลกัเกณฑใ์นการใหบุ้คลากร
ไปอบรม หรอืศกึษาต่ออย่างเป็นธรรม มี
หลกัเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพผลงาน
ตามตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน จดัท า
ประกาศแนวทางการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไป
ตามหน้าที ่พรอ้มทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์
และเปิดเผยผลการประเมนิ การเลื่อนขัน้ 
การโยกยา้ยดว้ยความเป็นธรรม และทัว่ถงึ
  

 

4.2 การประเมินตามแบบวดัการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2562) 

ตวัช้ีวดั ประเดน็การประเมิน ประเดน็ท่ีควรพฒันา 
ประสทิธภิาพการสือ่สาร ประเมนิการรบัรูข้องผูบ้รหิาร/ผู้

มาตดิต่อ/ผูม้สีว่นไดเ้สยีของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(EIT) ต่อประสทิธภิาพการ
สือ่สารในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการ
เผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานใน
เรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางทีห่ลากหลายในการ
ชีแ้จงและตอบค าถาม รวมทัง้

หน่วยงานตอ้งจดัท าการเผยแพร่
ขอ้มลูในหลากหลายช่องทาง 
เช่น Website ,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควรมชี่องทาง
ในการแจง้เบาะแสการทุจรติ 
เช่น สายด่วน หรอืช่องทางอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม   



ช่องทางใหผู้ม้าตดิต่อสามารถ
แสดงความคดิเหน็และรอ้งเรยีน
การทุจรติ  

 

 

 

 

 

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2562) 

ตวัช้ีวดั ประเดน็การประเมิน ประเดน็ท่ีควรพฒันา 
การป้องกนัการทุจรติ ประเมนิผลการเผยแพร่ขอ้มูลบน

เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพือ่
เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของ
หน่วยงานใหส้าธารณชนทราบใน 
5 ประเดน็ ดงันี้  

1. ขอ้มลูพืน้ฐาน  
2. การบรหิารงาน  
3. การบรหิารการเงนิ

งบประมาณ 
4. การบรหิารและ

พฒันาการทรพัยากร
บุคคล  

5. การสง่เสรมิความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 

ผู้บรหิารควรแสดงเจตจ านงหรอื
ค ามัน่สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาล มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัแก้ไขการทุจรติประจ าปี
ให้ ชัด เจน  แ ล ะ เผ ย แพ ร่ ต่ อ
สาธารณ ะ พร้อมทั ้ง  ให้กลุ่ ม
องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ป้อ งกันการทุ จริต  เช่ น  เป็น
กรรมการจดัซือ้จดัจา้ง 

 

5. ข้อเสนอแนะในการจดัท ามาตรการเพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการ ขัน้ตอน/วิธีการ ผู้รบัผิดชอบ การก ากบั



ปฏิบติั ปฏิบติั ติดตาม 
ม า ต ร ก า ร
ตรวจสอบการใช้
ดลุพินิจ  

- จดัท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพนิิจ  
- จดัท าคู่มอืการ
ปฏบิตังิานหรอื
หลกัเกณฑ์
มาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน  
-ก าหนดบทบาท
หน้าทีข่องผูบ้รหิาร
ทุกระดบั ให้
ครอบคลุมถงึการ
ตรวจสอบ ก ากบั
ดแูล ตดิตาม 
การปฏบิตังิาน และ
การใชดุ้ลพนิิจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ 
หลกัเกณฑ ์
มาตรฐาน คู่มอืการ
ปฏบิตังิาน อย่าง
เคร่งครดั 
- วเิคราะหแ์ละ
บรหิารความเสีย่ง
เกีย่วกบัการใช้
ดุลพนิิจของ
ผูป้ฏบิตังิาน 
และก าหนดระบบ 
แนวทางป้องกนั 
 

1. ผูร้บัผดิขอบ
ด าเนินการจดัท า
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุ้ลพนิิจ  
2.   ผูบ้รหิาร
ประกาศหลกัเกณฑ ์
หรอืมาตรการ 
เพือ่ใหเ้จา้หน้าที ่
และบุคคลภายนอก
รบัทราบ  
3. ผูร้บัผดิชอบ
ด าเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุ้ลพนิิจ บน
เวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงาน  
 

ส านกัปลดั รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดอืน  
-รอบ 12 เดอืน  



ม า ต ร ก า ร
เผยแพร่ข้ อมู ล
ต่อสาธารณะ 

จดัใหม้ชี่องทางใน
การบรกิารขอ้มลู
ขา่วสารตามมาตรา 
๙ ของ
พระราชบญัญตัิ
ขอ้มลูขา่วสารของ 
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และขอ้มลูที่
ตอ้งเปิดเผยต่อ
สาธารณะตาม
แนวทางที่
ส านกังาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 
ทางเวบ็ไซตห์ลกั
ของหน่วยงาน และ
ช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม 
เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถตรวจสอบ 
และสบืคน้ขอ้มลูที่
ครบถว้น ถูกตอ้ง 
ทนัสมยั ไดอ้ย่าง
สะดวกและรวดเรว็ 

1. ผูร้บัผดิชอบจดั
ใหม้ขีอ้มลูเผยแพร่
ต่อสาธารณชนบน
เวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงานตาม
แนวทางที่
ส านกังาน ป.ป.ช. 
โดยก าหนดใหม้ี
ช่องทางที่
หลากหลายเช่น 
เช่น Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมชี่องทางใน
การแจง้เบาะแสการ
ทุจรติ เช่น สาย
ด่วน หรอืช่องทาง
อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม   
2. ตดิตามและ
ตรวจสอบสถานะ
ของขอ้มลูขา่วสาร
ใหเ้ป็นปัจจุบนั  

งาน
ประชาสมัพนัธ์
กองวชิาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 3 เดอืน  
-รอบ 6 เดอืน 
-รอบ 9 เดอืน 
-รอบ 12 เดอืน 

ป ร ะ ก า ศ
เจ ต จ า น งก า ร
บริหารงานด้วย
ค ว าม ซ่ื อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต อ ย่ า ง มี
คุ ณ ธ ร รม แ ล ะ
โปร่งใส 

ผูบ้รหิารควรแสดง
เจตจ านงหรอืค ามัน่
สญัญาว่า จะ
ปฏบิตังิานดว้ยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส 
และเป็นไปตาม
หลกัธรรมมาภบิาล มี
การจดัท าแผนปฏบิตัิ
การป้องกนัแกไ้ขการ
ทุจรติประจ าปีให้
ชดัเจน 

ผูบ้รหิารประกาศ
จ านงการ
บรหิารงานดว้ย
ความซื่อสตัยส์ุจรติ
อย่างมคีุณธรรม
และโปร่งใส 
ประจ าปี 2563  

ส านกัปลดั รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดอืน  
-รอบ 12 เดอืน 



 
 

ลงชื่อ         ผูจ้ดัท า 
    (นายสมคดิ  ดษิพนัล า) 

                                                              ต าแหน่ง  รองปลดัเทศบาลต าบลนาใน 
 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศส านักงานเทศบาลต าบลนาใน 
เร่ือง มาตรการการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 
ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตวัชี้วดัการป้องกนัการ
ทุจรติโดยใหส้ว่นราชการมมีาตรการภายในเพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสและป้องกนัการทุจรติ ก าหนด
มาตรการหรอื แนวปฏบิตัขิองหน่วยงานในการตรวจสอบการใชดุ้ลพนิิจของเจา้หน้าที ่และเพือ่เป็นการ
ลดการใชดุ้ลพนิิจมมีาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏบิตังิานใหบ้รกิารทีเ่ป็นรูปธรรม ไม่เลอืก
ปฏบิตัติ่อผูร้บับรกิารเพือ่ให้การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นส านกังานเทศบาลต าบลนาใน  อ าเภอ
พรรณนานิคม   จงัหวดัสกลนครเป็นไปดว้ยความ โปร่งใส ตามแนวทางการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
จงึไดก้ าหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพือ่สง่เสรมิหน่วยงานใหม้คีุณธรรมและความโปร่งใส 
ป้องกนัการทุจรติ ตรวจสอบได ้ลดการใชดุ้ลพนิิจของผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน เพือ่ใหก้าร
ด าเนินงานมมีาตรฐาน เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ เพือ่ก าหนดแนว
ทางการปฏบิตัขิองหน่วยงานในการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก 
รวดเรว็ และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานไดต้ามหลกัความโปร่งใส โดยก าหนด
แนวทางดงันี้ 
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ 

1. ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารทุกระดบั ใหค้รอบคลุมถงึการตรวจสอบ ก ากบัดแูล และ 
ตดิตามการปฏบิตังิาน ตลอดจนการใชดุ้ลพนิิจของผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัมาตรฐาน/คู่มอืการปฏบิตังิาน/ขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างเคร่งครดั 

2. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าทีข่องบุคลากรทุกระดบั ใหค้รอบคลุมถงึการปฏบิตังิานตาม 
กฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบั มาตรฐาน คู่มอืการปฏบิตังิานและขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั โดย
ยดึหลกัความถูกตอ้ง เสมอภาค และเป็นธรรม 

3. ก าหนดใหจ้ดัท าคู่มอื หรอืมาตรฐาน การปฏบิตังิานของบุคลากร ทัง้ในภาพรวม และในระดบั 
กระบวนงานทีส่ าคญั รวมถงึคู่มอืหรอืมาตรฐานในการใหบ้รกิารทีส่ าคญั เพือ่ลดการใชดุ้ลพนิิจของ
ผูป้ฏบิตังิาน 

4. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ 
ประมวลผลขอ้มูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสบืคน้ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิารและ
ผูป้ฏบิตังิาน 



5. ก าหนดให้บุคลากรรายงานการด าเนินงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบัมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบั เพื่อให้
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบด าเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ วเิคราะหเ์หตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาต่อผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ 

6. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การด าเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั มาตรฐาน คู่มอืการปฏบิตังิาน และขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้ง การควบคุมขอ้บกพร่องใน
การปฏบิตังิาน และการปฏบิตังิานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ มาตรฐาน คู่มอืการ
ปฏบิตังิาน และขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๑. จดัใหม้ชี่องทางในการบรกิารขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบญัญตัขิอ้มูล

ข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด ทางเวบ็ไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ และสบืคน้ขอ้มลูทีค่รบถว้น ถูกตอ้ง ทนัสมยั ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็  

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบหลกัในการจดัท ารวบรวมตรวจสอบ และ
เปิดเผยขอ้มลู ต่อสาธารณะตามแนวทางทีส่ านกังาน ป.ป.ช. ก าหนด ดงันี้  

๒.๑ ส านัก/ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รบัผิดชอบข้อมูล ต้องจดัท า และปรบัปรุงข้อมูลให้
ถูกต้อง สมบูรณ์ และ ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยความเหน็ชอบของผู้บรหิาร ก่อนส่งขอ้มูลดงักล่าวเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

 ๒.๒ งานประชาสมัพนัธ์กองวชิาการและแผนงาน ส านักปลดัเทศบาล พจิารณาการ
จดัท ารูปแบบเวบ็ไซต์ ITA ของหน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเรว็ มคีวามน่าสนใจ 
และทนัสมยัอยู่เสมอรวมถงึสรุปขอ้มลูสถติ ิและรายงานผลการสบืคน้เสนอต่อผูบ้รหิารรายไตรมาส 
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ประกาศส านักงานเทศบาลต าบลนาใน 

เร่ือง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสตัยส์ุจริตอย่างมีคณุธรรมและโปร่งใส 
 
ดว้ยยุทธศาสตรช์าต ิว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ.2560 

-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติ ก าหนดให้ผู้บรหิาร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แสดงเจตจ านงทางการเมอืง ในการต่อต้านการทุจรติของผูบ้รหิาร ประกอบ
กั บ 
มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่5 มกราคม 2559 เหน็ชอบใหห้น่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงาน เขา้ร่วมรบัการ
ประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ตามที่ส านักคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิสนอ  

 

ส านักงานเทศบาลต าบลนาใน จงึขอประกาศเจตจ านงทางการเมอืง ในการต่อต้านการ
ทุจรติของผู้บรหิาร ที่จะบรหิารงานด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ มคีุณธรรม มคีวามโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจรติ เพือ่เสรมิสรา้งคุณธรรม และความโปร่งใสในการบรหิารราชการของส านักงานเทศบาลต าบลนาใน 
อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามัน่ที่ จะน าพาคณะผู้บรหิาร 



สมาชกิสภา พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง ในสงักดัส านักงานเทศบาลต าบลนาใน ทุก
คน ให้ปฏิบตัิราชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ยุติธรรม ควบคู่กบัการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธิภาพ 
และร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน ในการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ทุก
ระดบั รวมทัง้ตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอก าหนดแนวทางให้ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาใน ถอืปฏบิตัแิละด าเนินการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ทัง้ต่ อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตัง้ใจ หรอืค ามัน่ที่จะน าพาหน่วยงานปฏบิตัิ
หน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรม มคีวามโปร่งใส ปราศจากการทุจรติ และพรอ้มทีจ่ะได้รบัการ
ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามเจตจ านงทีไ่ดแ้สดงไว ้

 

ขอ้ 2 นโยบายในการพฒันาองคก์รใหม้คีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานใน
ฐานะเป็นหน่วยงานภาครฐัก าหนดนโยบายในการพฒันาองค์กร ให้มคีุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครฐั โดยมุ่งมัน่พฒันาหน่วยงานให้มคีุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 6 ดา้น ดงันี้ 

2.1 ด้านความโปร่งใส ขา้พเจา้จะบรหิารงานด้วยความถูกต้อง ยุตธิรรม ตรวจสอบได ้
โดย  ประชาชน สามารถเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารขององคก์ร พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดส้ว่นเสยี ทัง้จาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การ
ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขัน้ตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชา
สงัคม และภาคประชาชน เขา้มามสีว่นร่วมในการตรวจสอบการปฏบิตังิาน โดยเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใน
การด าเนินกจิกรรมทุกรปูแบบ 

2.2 ด้านความพร้อมรบัผดิ มเีจตจ านงสุจรติในการบรหิารงานและพรอ้มที่จะรบัผดิใน
การท างาน และการบรหิารงานเมื่อเกดิความผดิพลาด เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่สงัคมว่าการขบัเคลื่อน
หน่วยงาน ใหเ้ป็นไปอย่างมคีุณธรรมและธรรมาภบิาล 

2.3 ดา้นความปลอดจากการทุจรติในการปฏบิตังิาน มเีจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสรมิให้มี
การปฏบิตังิานโดยยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อใหห้น่วยงานปลอดจากการทุจรติในเชงินโยบาย และ
การทุจรติต่อหน้าที ่โดยไม่ใชต้ าแหน่งและหน้าที ่ในการเอือ้ประโยชน์หรอืรบัสนิบนแต่อย่างใด 

2.4 ด้านวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบรหิารงานและปฏิบตังิานตามหลกัธรรมาภิ
บาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนดา้นการบรกิารที่รวดเรว็ ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส
และเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจรติทัง้ปวงและมคีวามละอาย และเกรงกลวัที่จะกระท าทุจรติ รวมทัง้การ
ด าเนินการเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทศันคติให้บุคลากร
มุ่งเน้นผลประโยชน์สว่นรวม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม น าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใชใ้นการบรหิารงานและการด าเนินชวีติ มคีวามเป็นธรรมในการปฏบิตังิาน และคุณธรรมใน
การบรหิารงานในเรื่องการบรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบรหิาร
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 



2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสรมิและพฒันาช่องทางการสื่อสารโดยน า
เทคโนโลยทีนัสมยัมาปรบัใช้ในการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในส านักงานเทศบาลต าบล
นาใน เขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งได้โดยเปิดเผย รวดเรว็ ถูกต้อง และประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
แจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจรติร้องเรยีน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รบัเรื่องราวร้องเรยีนร้องทุกข์ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาใน 
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