
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  เทศบาลต าบลซ าสูง  โทร 043219097-8 

ที ่ขก 8301/๑๒๑                                                 วันที่   22  พฤษภาคม  2563 

เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลอุดมธรรม 

  เรื่องเดิม 
   ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ปรากฎ
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA)  ของเทศบาลต าบลซ าสูง มีคะแนนรวม 89.45 อยู่ในระดับ 
A มีรายละเอียด ดังนี้  

1. การป้องกันการทุจริต   100.00 
2. การปฏิบัติหน้าที่   93.74 
3. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  92.23 
4. คุณภาพการด าเนินงาน  91.38 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  90.22 
6. การปรับปรุงการท างาน  88.97 
7. การใช้อ านาจ   88.94 
8. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 86.98 
9. การใช้งบประมาณ   84.82 
10. การเปิดเผยข้อมูล   77.56 
คะแนนสูงสุด  100.00  คะแนน 
คะแนนต่่าสุด  77.56    คะแนน 

  ข้อเท็จจริง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น มีการประเมินในทุก ๆ ปีงบประมาณ และเป็นการประเมิน
แบบต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมิน ITA  ในตัวชี้วัด 
ที่ 10 การป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2) ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่หน่วยงานต้องเปิดเผย ดังนี้ 
  ข้อ 042 หน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา และต้องจัดท า
มาตรการภายในเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และ
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ 
  ข้อ 043 หน่วยงานต้องก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน/การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ตาม
ข้อ 042 
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ตามผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลต าบลซ าสูง  
มีข้อเสนอแนะรายละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
การใช้งบประมาณ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
หน่วยงานต้องจัดท าแผนการใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ 
และ 

ไม่เอ้ือพวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดท าโครงการเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายในอย่าง
จริงจัง และสามารถให้บุคลากรในองค์กรสามารถร้องเรียนได้  

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
การปรับปรุงระบบการท างาน มีข้อเสนอแนะดังนี้  

หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  
ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  

และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างผู้รับผิดชอบ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผลการการประเมินฯ  เพ่ือน ามาสู่ขั้นตอนหรือวิธีการ ที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่าการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนน ต่ าสุดคือ 77.56 คะแนน โดยการ
น าผลการมาวิเคราะห์ควรมีการด่าเนินการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล มีการจัดท่าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ่าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อม
ทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ข้อกฎหมายและระเบียบ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มี
มติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
                     เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไป 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10  
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การป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2) ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ที่หน่วยงานต้องเปิดเผย ข้อ 042, 043 เห็นสมควร  

1. น าขั้นตอนหรือวิธีการ ไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. แจ้งทุกส านัก, กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

พัทรียา  บุตรดาซุย 
                                     (นางสาวพัทรียา  บุตรดาซุย) 

                                                                  จัดการงานทั่วไปช านาญการ  
เรียน  ปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง  
        -เพ่ือโปรดทราบ 
 
จ.อ.เชิดศักดิ์  ค ามูลแสน     เรียน นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง   
    (เชิดศักดิ์  ค ามูลแสน)      -เพ่ือโปรดทราบ 
 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
        วุฒิชัย  ไขกัณหา 
              (นายวุฒชิัย  ไขกัณหา) 
            ปลัดเทศบาล 
 
 ความเห็นของนายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………….……………………………………………………..…………… 
    
      สวาท  จันทหาร 
            (นายสวาท  จันทหาร) 
                         นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน่าผลการประเมินไปด่าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ผลคะแนนของตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ 84.82 หน่วยงานต้องจัดท าแผนการใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือพวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดท าโครงการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง และสามารถให้บุคลากรในองค์กรสามารถร้องเรียนได้ แนว
ทางการปรับปรุงและการพัฒนาในงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก่ากับติดตาม 

1. จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

2. จัดท ามาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. จัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลซ าสูง  

-ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีอย่างชัดเจน พร้อมจัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลซ า
สูง  
-แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ
และปฏิบัติตาม 
-ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงาน 

กองคลัง 
ส านักปลัดเทศบาล 

ติดตามและประเมินผล สรุปผล เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน่าผลการประเมินไปด่าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผลคะแนนของตัวชี้วัด การปรับปรุงการท่างาน 88.97  หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการ 
ให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ แนวทางการปรับปรุงและการพัฒนาในงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก่ากับติดตาม 

1. จัดให้มกีารให้บริการ ณ จุดเดียว 
(One stop service) การให้บริการโดย
ใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

-ด าเนินการจัดให้มีบริการสาธารณะโดยมีระบบ IT 
เช่น การให้บริการร้องเรียนร้องทุกข์ทางหน้าเวป
ไซต์, Line, Facebook  
-มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ให้ประชาชนทราบทุกช่องทาง 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษา 
งานสวัสดิการสังคม 
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ติดตามและประเมินผล สรุปผล เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน่าผลการประเมินไปด่าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ผลคะแนนของตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล 77.56  ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง 
ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปรับปรุงและการพัฒนาในงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก่ากับติดตาม 

1.จัดท าแผนการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  
2.จัดท านโยบายการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลแสดงเจตจ านงหรือ
ค าม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

-มีการประชาสัมพันธ์ลงหน้าเวปไซต์, Line, 
Facebook  
-มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษา 
งานสวัสดิการสังคม 
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ติดตามและประเมินผล สรุปผล เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 


