
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลประโคนชัย     
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เรื่อง    รายงานการผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของ 
เทศบาลตําบลประโคนชัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สรุปผลการประเมินของเทศบาลตาํบลประโคนชัย มีคะแนนรวม 62.6 คะแนน อยูในระดับ D 
และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ 2563 ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

- ดาน EIT  
1 ควรรักษาคุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการ 

งานดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  

2 ควรรักษาประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต 
หลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจน
และตอเนื่อง  

3 ควรมีการปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ 
บุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

- ดาน OIT  
1 การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

ขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปและการใหบริการ
ผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย   
ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  

2 การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา 
และวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท่ีสําคัญ ตอง
มีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบให
ทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ขอเท็จจริง 
  ทุกกอง/สํานักของเทศบาลตําบลประโคนชัยไดดําเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของปงบประมาณ 2564 ตามท่ี คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ 2563 ไดมีขอเสนอแนะแลวเสร็จ  

/ขอเสนอ... 
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  ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
                     เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไป 
ตามมติคณะรัฐมนตรีและสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพ่ือ
ปองกันการทุจริต (ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2) คณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลประโคนชัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของปงบประมาณ 
2564 ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ 2563 ไดมีขอเสนอแนะ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

                (นายศราวุธ  บุบผารัตน) 
                                      ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายงานผลการดําเนินการ 
ตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินการของเทศบาลตําบลประโคนชัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลประโคนชัย  
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช.ไดดําเนินโครงการใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment: ITA) ถือเปนเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเปน เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิง
สรางสรรคมากกวามุงจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ ตรวจสุขภาพองคกรประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
หนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดรับทราบถึงสถานะและ ปญหาการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใส
ขององคกร ผลการประเมินท่ีไดจะชวยใหหนวยงาน ภาครัฐสามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การใหบริการ สามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดี
ยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเปนเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐ และ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA 
จึงไมไดเปนเพียงการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน การปองกันการทุจริตในองคกรและการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน เพ่ือใหทราบถึง
ชองวางของความไมเปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพสําหรับนําไปจัดทําแนวทางมาตรการตาง ๆ ในการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ ประจาํปงบประมาณ 2563           
ไดรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity andTransparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตําบลประโคนชัยประจําปงบประมาณ 
2563 และมีขอเสนอแนะเพ่ือใหดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน สอดรับกับการประเมิน
ตอไปจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ของเทศบาลตําบลประโคนชัย ประจําปงบประมาณ 2564  
 

ผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินการของเทศบาลตําบลประโคนชัย ประจําปงบประมาณ 2564  
 

"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ของเทศบาลตําบลประโคนชัย มีคะแนนรวม 62.6 

คะแนน อยูในระดับ D มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ดาน IIT เปนแบบวัดซ่ึงสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต มุง

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน ผลการดําเนินงานในดาน IIT ของ

เทศบาลตําบลประโคนชัย มีคะแนนสูง  มีคะแนนรวม 97.51 คะแนน   

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน EIT มีคะแนนรวม  83.26 คะแนน   

ดาน EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ มีคาต่ําสุด เทากับ 77.38 คะแนน ซ่ึงหนวยงานควรมีมาตรการลดข้ันตอนในการ

ใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมี

ชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ 2563 ไดมีขอเสนอแนะ   ดังนี้  

2.1 ควรรักษาคุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการ 

ใหบริการงานดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  

2.2 ควรรักษาประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบน 

เว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยาง

ชัดเจนและตอเนื่อง  

2.3 ควรมีการปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร 

และบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับ 

บริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน OIT มีคะแนนรวมต่ํา  20.93 คะแนน   

   การเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริต มีคะแนนท่ีต่ํา ซ่ึงในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหาร

ควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลัก 

ธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจนและเผยแพรตอสาธารณะ 

พรอมท้ัง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง และการ

เปดเผยขอมูลตองใหเปนปจจุบัน สูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการ

เขาถึงและแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้ " 
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  3.1 การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย

ขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการให 

บริการผานระบบ  e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลได

โดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  

3.2 การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะ 

ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทํา

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท่ีสําคัญ 

ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบ

ใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ ไดรายงานผลคะแนนการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency 

Assessment: ITA) ของเทศบาลตําบลประโคนชัยประจําปงบประมาณ 2563 และมีขอเสนอแนะเพ่ือให

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตอไป 

บัดนี้ ทุกกอง/สํานัก เทศบาลตําบลประโคนชัยไดดําเนินการตามมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสของเทศบาลตําบลประโคนชัยแลวเสร็จจึงรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลประโคนชัย ประจําปงบประมาณ 2564 ดังตอไปนี้ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

1. มาตรการปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน 
และการใหหรือรับสินบน 

1..จัดทําขอตกลงหรือประกาศให
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนํา
ทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปน
ประโยชนสวนตวั 
2.จัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชใน
การปฏิบัติงาน 

1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 

ม.ค.64-
มี.ค.64 

1. จัดทําคูมือการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ. 
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายใน
รับทราบ 
3. สงหนังสือถึงผูนําชุมชนให
ประชาสัมพันธใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
4. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ ผานเว็บไซต 
5. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ ผานเฟชบุก 
6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนา
สํานักงาน 

 

2. มาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุด
เดียว (one stop service) 
 

1.จัดทํามาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุด
เดียว (one stop service) 

1.สํานกัปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กอง
สาธารณสุขฯ 
5.กองวิชาการฯ 
6.กองการศึกษาฯ 
7.กองการประปา 
8.กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ค.64-
มี.ค.64 

1.จัดทํามาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุด
เดียว (one stop service) 
2.จัดทําบริการ E-service ให
ประชาชนไดใชบริการออนไลนใน
ข้ันตอนเดียวโดยไมตองเดินทางมา
ติดตอท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลประ
โคนชัยอีก โดยมีการบริการ ดังนี้ 
-ขอข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 
-ขอซอมไฟฟาสาธารณะ 
-ขอใหจัดเก็บ ก่ิงไม ใบไม 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

3.การใหบริการโดยใชระบบ IT 
จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 

1.จัดทําระบบ IT โดยเพ่ิมชองทางให
ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กอง
สาธารณสุขฯ 
5.กองวิชาการฯ 
6.กองการศึกษาฯ 
7.กองการประปา 
8.กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ค.64-
มี.ค.64 

1.จัดทําชองทางใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี เพ่ือท่ีเจาหนาท่ีจะไดนํา
การเสนอแนะของประชาชนผูมาใช
บริการไปปรับปรุง ข้ันตอน วิธีการ
ดําเนินงานใหดีข้ึน ผานชองทางเวป 
บอรด หนาเวปไซตเทศบาลตําบลประ
โคนชัย เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน และชองทางโซเชียล
เน็ตเวิรคท่ีเปนปจจุบัน มีแอดมินเปน
ผูดูแล ควบคุม โตตอบอยางรวดเร็ว 
เชน เฟซบุค แอพพลิเคชั่นไลน เปนตน 

 

4..มาตรการประกาศการแสดง
เจตจํานงสุจริตของนายกเทศมนตรี
ตําบลประโคนชัย 
 

1.ผูบริหารแสดงเจตจํานงหรือคําม่ัน
สัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กอง
สาธารณสุขฯ 
5.กองวิชาการฯ 
6.กองการศึกษาฯ 
7.กองการประปา 
8.กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ค.64-
มี.ค.64 

1.ทานปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีแทน
นายกเทศมนตรีฯ มีการแสดงเจตจํานง 
หรือคําม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และมี
การเผยแพรโดยออกเปนประกาศ ติด
บอรดประชาสัมพันธหนาสํานักงาน, 
จัดทําหนังสือแจงผูนําชุมชน, และ
เผยแพรผานเว็บไซตของเทศบาลฯ   
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

5.มาตรการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ 

1.เผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการ
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป โดยเผยแพรใน
หัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึง
และสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ผาน URL บนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานโดยตรง 

1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กอง
สาธารณสุขฯ 
5.กองวิชาการฯ 
6.กองการศึกษาฯ 
7.กองการประปา 
8.กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ค.64-
มี.ค.64 

1.มีการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน ดานการบริหารงาน
ท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง
หรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการ
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป โดยเผยแพรในหัวขอ
หรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและ
สืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา 
ผาน URL บนเว็บไซตหลักของ
เทศบาลตําบลประโคน 

 

 
 
 


	เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

