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ส่วนราชการ ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ   
ที ่ อท  ๕๓๕๐๑ /     วันที่    มกรำคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง    รำยงำนผลมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ของเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน    นำยกเทศมนตรีต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ  

  ต้นเรื่อง  
  ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ เรื่องผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พัฒนำเครื่องมือกำร
ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Tranparency Assessment : ITA) โดยได้ด ำเนินกำรประเมินฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่ำนมำแล้ว นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ จึงขอรำยงำนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ เพ่ือให้เป็นไปตำม
ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ข้อ ๐๔๒ ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  ๑. กำรวิเครำะห์ผลประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงำน เทศบาลต าบล     
ไผ่ด าพัฒนา มีค่าคะแนนเท่ากับ ๘๗.๒๙ คะแนน อยู่ในระดับ A ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
  ≈ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๑ - ตัวชี้วัดที่ ๕ ประกอบด้วย 
   ตัวชี้วัดที่ ๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
   ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ 
   ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ 
   ตัวชี้วัดที่ ๔ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
   ตัวชี้วัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
  ≈ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖ - ตัวชี้วัดที่ ๘ ประกอบด้วย 
   ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
   ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
   ตัวชี้วัดที่ ๘ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
  ≈ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT) เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๙ - ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ประกอบด้วย  
   ตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล  
   ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต  



๒ 
 

  ๒. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มีดังนี้ 
   ๒.๑ กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
   ๒.๒ คุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
   ๒.๓ กำรป้องกันกำรทุจริต 
  ๓. มำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้เกิดเป็นรูปธรรม มี
ดังนี้ 
   ๓.๑ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ด้ำนกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 
    ๓.๑.๑ ก ำหนดเกณฑ์กำรยืมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์กร 
    ๓.๑.๒ ชี้แจงให้บุคลำกรในสังกัดเข้ำใจ และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
    ๓.๑.๓ ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทรำบโดยทั่วกัน 
    ๓.๑.๔ ติดตำมสรุปและรำยงำนผลเป็นประจ ำปีงบประมำณ 
   ๓.๒ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ด้ำนคุณภำพกำรด ำเนินงำนและ
กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
    ๓.๒.๑ ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติงำน โดยให้ยึดหลักมำตรฐำน ขั้นตอน และ
ระยะเวลำ ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
    ๓.๒.๒ ท ำโครงกำรปรับปรุงลดขั้นตอนกำรท ำงำน กำรบริกำรเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน 
    ๓.๒.๓ ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร กำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ 
ของเทศบำล ให้แก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ฯลฯ ได้รับทรำบ 
   ๓.๓ แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
    ๓.๓.๑ จัดประชุมระดมควำมคิดทุกส่วนรำชกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต 
    ๓.๓.๒ น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรระดมควำมคิดมำจัดท ำแผนฯ 
    ๓.๓.๓ แจ้งทุกกอง/งำน ได้รับทรำบและถือปฏิบัติ 
    ๓.๓.๔ ประชำสัมพันธ์และประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
    ๓.๓.๕ ก ำหนดบทลงโทษเพ่ือเป็นแบบอย่ำง 
    ๓.๓.๖ ยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตนตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
    ๓.๓.๗ ติดตำมและรำยงำนผลเป็นประจ ำปีงบประมำณ 

  ข้อเสนอ/เพื่อโปรดทราบ 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรตำมควำมคิดเห็นดังกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติต่อไป 
 
 

      (นำงกำญจนำ  ผลสันต์) 
              หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
 
 



๓ 
 
 

        

      (นำงสำวศิริธน  สุทธิบูรณ์) 
          รองปลัดเทศบำล  รักษำรำชกำรแทน 
                       ปลัดเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ 
 
 
 
        (นำยวิรัตน์  เรียนลึก) 
        รองนำยกเทศมนตรีต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ 
 
 
 
      (นำยไพโรจน์  พวงศิริ) 
         นำยกเทศมนตรีต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


