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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 ประจำปงบประมาณ 2565           
ไดรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity andTransparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลประโคนชัยประจำปงบประมาณ 
2565 และมีขอเสนอแนะเพ่ือใหดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน สอดรับกับการประเมิน
ตอไปจึงไดจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปงบประมาณ 2565  
 

ผูจัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปงบประมาณ 2565  

 
"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีคะแนนรวม 95 
คะแนน อยูในระดับ AA มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ดาน IIT มีคะแนนรวม 90.41 คะแนน ดังนี้ 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  1 การปฏิบัติหนาท่ี  93.06 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  2 การใชงบประมาณ  87.92 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  3 การใชอำนาจ  91.24  คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  4 การใชทรัพยสินของราชการ 89.14 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  5 การแกไขปญหาการทุจริต  90.68 คะแนน 
ดาน IIT เปนแบบวัดซ่ึงสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต  

มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน ผลการดำเนินงานในดาน IIT        
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีคะแนนท่ีมีคาต่ำสุดดานการใชงบประมาณ ควรมีการสงเสริมใหหนวยงาน  
เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน  

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน EIT มีคะแนนรวม  94.41 คะแนน ดังนี้ 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.94 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.23 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  8 การปรับปรุงการทำงาน 93.04 คะแนน 
ดาน EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงวิธีการ         
และข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการ มีคาต่ำสุด เทากับ 90.23 คะแนน ซ่ึงหนวยงานควรมีมาตรการ        
ลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ 
IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ควรจะมีการนำ
ระบบเทคโนโลยีใหบริการแกประชาชน โดยไมตองมาติดตอ ณ จุดบริการ เชน การยื่นคำรองท่ัวไปผานเวปไซต
ของหนวยงาน 

3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน OIT มีคะแนนรวม  98.89 คะแนน ดังนี้ 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  9 การเปดเผยขอมูล 97.78 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 100 คะแนน 
การเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริต มีคะแนนสูง ซ่ึงในดานการปองกันการทุจริต  

ผูบริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไป
ตามหลัก ธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำปใหชัดเจน และเผยแพรตอ
สาธารณะ พรอมท้ัง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  
และการเปดเผยขอมูลตองใหเปนปจจุบัน สูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณ      
และงายตอการเขาถึงและแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควร
ดำเนินการเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูล 
      

/การเปดเผย... 
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               ดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป 
และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคน
ขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง และ
ควรแสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตำแหนงท่ีสำคัญ และการ
แบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ควรแสดงโครงสรางท่ีครอบคลุมท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ 

ดานการปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะ 
ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำ
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมท่ีสำคัญ 
ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบ
ใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ ไดรายงานผลคะแนนการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency 
Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลประโคนชัยประจำปงบประมาณ 2565 และมีขอเสนอแนะเพ่ือให
ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตอไป 
บัดนี้ ทุกกอง/สำนัก เทศบาลตำบลประโคนชัยไดดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัยแลวเสร็จจึงรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปงบประมาณ 2565 ดังตอไปนี้ 
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ตารางการผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปงบประมาณ 2565 

 
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.65-
มี.ค.65 

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

ม.ค.65-
มี.ค.65 

1.จัดทำมาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุด
เดียว (one stop service) 
2.จัดทำบริการ E-service ให
ประชาชนไดใชบริการออนไลนใน
ข้ันตอนเดียวโดยไมตองเดินทางมา
ติดตอท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลประ
โคนชัยอีก โดยมีการบริการ ดังนี้ 
-ขอข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 
-ขอซอมไฟฟาสาธารณะ 
-ขอใหจดัเก็บ 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.65-
มี.ค.65 

1.จัดทำชองทางใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี เพ่ือท่ีเจาหนาท่ีจะไดนำ
การเสนอแนะของประชาชนผูมาใช
บริการไปปรับปรุง ข้ันตอน วิธีการ
ดำเนินงานใหดี ข้ึน ผานชองทางเวป 
บอรด หนาเวปไซตเทศบาลตำบลประ
โคนชัย เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ
ป ระช าชน  และช อ งท างโซ เชี ย ล
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.65-
มี.ค.65 

1.ทานปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีแทน
นายกเทศมนตรีฯ มีการแสดงเจตจำนง 
หรือคำม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวย
ความ ซ่ือสัตย สุ จริต  โปรงใส  และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และมี
การเผยแพรโดยออกเปนประกาศ ติด
บอรดประชาสัมพันธหนาสำนักงาน, 
จัดทำหนังสือแจงผูนำชุมชน, และ
เผยแพรผานเว็บไซตของเทศบาลฯ   
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ตารางการผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปงบประมาณ 2565 

 
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.65-
มี.ค.65 

1.มีการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน ดานการบริหารงาน
ท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง
ห รื อ จั ด ห า พั ส ดุ แ ล ะก ารบ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  ร ว ม ท้ั ง ข า ว
ประชาสัมพันธ  และมีชองทางการ
ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ประชาชนท่ัวไป โดยเผยแพรในหัวขอ
หรือตำแหน งท่ีสามารถเขาถึงและ
สืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา 
ผ า น  URL บ น เว็ บ ไซ ต ห ลั ก ข อ ง
เทศบาลตำบลประโคน 
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