
                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................................................................................................................................. 

ที่............................................................................................................................................  วันที่.................................................................................................................. 
เรื่อง.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  

1. เรื่องเดิม 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลคะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  มีคะแนนรวม 72.58  อยู่ในระดับ C  คือ ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

2. ข้อเท็จจริง 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2564 ในตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจำนวน  2 ข้อ  ได้แก่ 
ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และ O43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นั้น เพ่ือให้การดำเนินการในข้อดังกล่าว  สำเร็จ
ลุล่วงตามท่ีได้กำหนดไว้ในข้อคู่มือการประเมิน ผู้รับผิดชอบ จึงได้รวบรวมข้อมูล และจัดทำเอกสาร ต่าง ๆขึ้น  
ตามองค์ประกอบของข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  มีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 

3. ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการประเมิน ITA ดังนั้น เห็นควรพิจารณา 
1. แจ้งเวียนให้พนักงานรับทราบ และร่วมขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงานต่อไป 
2. เพยแผ่ภายในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

                                              (ลงชื่อ)       

      (นางสาวชุติกาญจน์  กันหา)  

                                                    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 

 
 

                            งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี     

      นภ  757.01  /      13   มกราคม 2564 

 ขออนุมัติดำเนินการตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมิน 

 คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 เรียน     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

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

  

                                       (ลงชื่อ)  

  (นายศักดิ์ดา   ภาชู)  

       หวัหน้าสำนักปลัด  

 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

- เพ่ือโปรดทราบ  

- เห็นควร...................................................................................................................... ............................   

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

                                           (ลงชื่อ)  

     (นางนิยดา  จวงโส)    

                                    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี รักษาราชการแทน 

                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

  

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
....................................................................................... ...............................................................................  

                                           (ลงชื่อ)   

      (นายวิเชียร  พูดเพราะ)  

                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- ตัวอย่าง - 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู 
********************************* 

 
ความเป็นมา 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)”การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื ่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment 
System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมู ลได้อย่าง
รวดเร็ว และทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
การประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ ่มทดลองใช้นำร่องในการประเมินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนทำให้
หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน 
และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนอีกด้วย 

จากความสำคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ทำให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA 
ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่า
เป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สำหรับการประเมิน ITA 2564 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมิน ITA 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
เชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
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ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA 2564 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการ
ประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมาก



ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือ
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการ
ประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย 

 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี   
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  พบว่า มีผลคะแนน  72.58  อยู่ใน
ระดับ C  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  และเม่ือนำผลการประเมินที่พบดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ผล
คะแนน 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่  89.69 จากผลคะแนนของเครื่องมือ IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้อง

ปรับปรุงในเรื่องการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้าง
ระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ
บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลัก
คุณธรรมและความสามารถ  

2. การใช้งบประมาณ 83.14 การจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค

 



ส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างสม่ำเสมอ 

3. การใช้อำนาจ 86.35 การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำ
รายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

77.94 การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.50 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อม
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำ
มาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 80.41 คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ

ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้
มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.84 ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง  

8. การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

79.82 การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 71.92 การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง 



10. การป้องกันการทุจริต 43.75 การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปี
ที่ผ่านมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมี
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมี
การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้น
ไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 
 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาสี  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. ลดขั้นตอนในการ
ให้บริการประชาชน 

1. ทบทวนวิธีการ
และข้ันตอนในการ
ให้บริการประชาชน
แต่ละงานให้มี 
กระชับ สะดวก 
รวดเร็ว ขึ้น 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองสวัสดิการ    
   สังคม 

ม.ค. - มี.ค. 
2564 

- รายงานผลดำเนินการใน
ที่ประชุมหน่วยงาน
ประจำเดือนเมษายน 
2564 
- รายงานผลวิธีดำเนินการ
ให้ผู้บริหารรับทราบภายใน
ไตรมาสที่3 

2. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้พนักงานได้มีโอกาส
พัฒนาตนด้านความรู้
เรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

1.ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 
2.ให้ผู้รับบริการ 
ประเมินความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการของ
พนักงานผู้ให้บริการ 
รายบุคคล 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองสวัสดิการ    
   สังคม 

เม.ย. - มิ.ย. 
2564 

1.รางานผลการเข้ารับการ
อบรมตามห้วงเวลาที่เข้า
รับการอบรมทุกครั้งหลัง
การเข้ารับการอบรม 
2.ดำเนินการประเมินความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
ของพนักงานผู้ให้บริการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

3. สร้างช่องทางการ
ติดต่อ/การขอรับ
บริการ/การแสดงความ

จัดทำช่องทางในการ
ให้บริการรูปแบบ
ออนไลน์ ขึ้น เช่น 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 

ม.ค. - มี.ค. 
2564 

มอบหมายพนักงานในแต่
ละส่วนงานรับผิดชอบ 



คิดเห็นรูปแบบ
ออนไลน์ 

(e-service)  
(Google Form) 

4.กองสวัสดิการ    
   สังคม 

ตรวจสอบช่องทางเราสร้าง
ขึ้น “คิวอาร์โค้ต”  
“e-service”  
“Google Form” 
ทุกวันว่ามีประชาชน เข้า
มาแจ้งขอรับบริการหรือไม่ 
เพ่ือดำเนินการบริการ
ประชาชนได้ทันเวลาและ
รายงานผู้บริหารทราบ
ตามลำดับชั้น 

           

              สั่ง ณ  วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 

      (นายวิเชียร  พูดเพราะ)  

                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

 


