
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลทรายขาว    ส านักปลัดเทศบาล      
 

ที ่ กบ 53201/-     วันที่ 13  มกราคม  2564    
 

เรื่อง   ขออนุมัติด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล ประกอบการประเมินคุณธรรม      
         และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลทรายขาว 
 ๑.   เรื่องเดิม 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2563 เทศบาลต าบลทรายขาว “ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาล
ต าบลทรายขาว มีคะแนน 69.83 คะแนน อยู่ในระดับ C คือ ไม่ผ่านการประเมิน 

 ๒.  ข้อเท็จจริง 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าคู่มือส าหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ O 42 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ O 43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นั้น เพ่ือให้การด าเนินการในข้อดังกล่าว ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในคู่มือกาประเมิน ผู้รับผิดชอบ จึงได้รวบรวมข้อมูล และจัดท าเอกสาร ต่างๆ ขึ้น ตามองค์ประกอบของข้อ      
O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 

๓.  ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการประเมิน ITA ดังนั้น เห็นควรพิจารณา 

  1. แจ้งเวียนให้พนักงานรับทราบ และร่วมขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาต่อไป 
  2. เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาล เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

  
          รจนา สุภาพ 

   (นางสาวรจนา  สุภาพ) 
                                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
    

 
(นางสาวนงค์ลักษณ์ แสงขาว) 

                                                          หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
                                                          รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด   
 
ความเห็นปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
      (นายสุทิน สุวรรณบ ารุง) 
                                                            ปลัดเทศบาลต าบลทรายขาว 
 
ความเห็น  นายกเทศมนตรีต าบลทรายขาว   
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

(นายสุทิน สุวรรณบ ารุง) 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
           นายกเทศมนตรีต าบลทรายขาว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
เทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 

         นางสาวรจนา สุภาพ 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

              ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 
          (ผู้รวบรวมข้อมูล) 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลทรายขาว จากผลการประเมิน พ.ศ. 2563 
 O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 องค์ประกอบด้านข้อมูล 
 - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 
พ.ศ. 2563  
 - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
 - มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น                
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติและรายงานผล เป็นต้น 
  ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมณ พ.ศ. 2563 ลง
วันที่ 28 กันยายน  พ.ศ. 2563 ผลการประเมินของเทศบาลต าบลทรายขาว มีคะแนนการประเมิน อยู่ที่ 69.83 
คะแนน อยู่ในระดับ C คือ ไม่ผ่านการประเมิน 
 

 
 



จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการรปะเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลต าบลทรายขาว จาก 3 แบบวัด คือ 
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนน         
ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน  
 ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด  EIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะ      
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
- แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ 
 1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย    
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
 3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก  
- แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึงและแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 
 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ 
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง             
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ 
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ 
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 
 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์
ผลการประเมินปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญต้องมรการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



จากผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลต าบลทรายขาวจาก 3 แบบวัด เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้วพบว่า 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ซึ่งแต่ละข้อมีคะแนนต่ ามาก และยังพบว่าแบบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีคะแนนต่ า
เช่นกัน โดยมีคะแนน 66.20 คะแนน จึงควรน ามาเป็นประเด็นในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 
 

 

 

 

 



2. ข้อเสเนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  จากการประชุมคณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลทรายขาว พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ร่วมพิจารณาเพ่ือก าหนด
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลทรายขาว ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1.  ลดขั้ นตอนในการ
ให้บริการประชาชน 

1. ทบทวนวิธีการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ
ประชาชนแต่ละงานให้มี
ความกระชับ สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 

ไตรมาส 2 รายงานผลวิ ธี การ
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้
ผู้บริหารทราบภายใน
ไตรมาสที่ 3 

2. สร้ างช่องทางการ
ติ ด ต่ อ / ก า ร ข อ รั บ
บริการ/การแสดงความ
คิดเห็นรูปแบบออนไลน์ 

2 .  จั ด ท า ช่ อ ง ท า ง
ใ ห้ บ ริ ก า ร รู ป แ บ บ
อ อ น ไ ล น์ ขึ้ น  เ ช่ น             
e-service ,  Google 
Form 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 

ไตรมาส 3 มอบหมายให้แต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ตรวจสอบช่องทางที่
เราสร้างขึ้น ได้แก ่
e-service , Google 
Form ทุ ก วั น ว่ า มี
ประชาชนเข้ามารับ
บริการหรือไม่ เ พ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห้
ผู้บริหารทราบ 
 

3 .สร้ า งช่ อ งทา งกา ร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน 

3 . จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ร ะ บ บ ขั้ น ต อ น ก า ร
ให้บริการ 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 

เริ่มไตรมาส 2 มอบหมายให้แต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ตรวจสอบช่องทาง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
เป็นปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  เทศบาลต าบลทรายขาว ได้ประกาศมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และยังถือปฏิบัติมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

   
   
 


