
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลวารชิภูมิ 

อ าเภอวาริชภูมิ จงัหวัดสกลนคร 



ค าน า 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หนว่ยงานภาครัฐสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

  รายงานฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ใน
รอบปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๒) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

  ในการนี้  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้อนถึง
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
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๑.หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้
ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรามเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึง
ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๒)  ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอด
ถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร (ข้อมูลจากระบบ ITAS ปี ๒๕๖๓) 

  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕๐.๓๗  คะแนน อยู่ในระดับ E มีรายละเอียดดังนี้ 

  แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้
จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน 
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
ของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้
ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ 

 



๒ 

ความสามารถ ๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วนตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ ๓) การใช้อ านาจของผู้บริหาร
ด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๔) การใช้ทรพัย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตาม ตรวจสอบการยืม – คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕) การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามรถโดยจัดท ามาตรการป้องกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมอย่างชัดเจนเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
การติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

  แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ ๑) คุณภาพการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร การจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็ปไซต์หลักของหน่วยงานต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ๓) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปกิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผุ้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าใน
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

  แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็ปไซต์
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามทุจริต
โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ ๑) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็ปไซต์หลักของ
หน่วยงานโดยตรง ๒) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ 
ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็ปไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 



๓ 

 

 



๔ 

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วดัการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ ๘๘.๕๑ จึงเป็นคะแนนที่ 

สูงที่สุดและตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 
๖.๒๕ จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า จุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลวาริช
ภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร คือการปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยัง
ประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในช่วงกรณีเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่ง
ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต และจุดอ่อน คือ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงานได้แก่ แผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๓.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๓.๑ ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า ๘๐) มีดังนี้ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 

  ตัวชี้วัดที่ ๔ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

 ๓.๒ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด) 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

 



๕ 

๔. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ท้ัง ๓ เครื่องมือ) 

  ๔.๑ การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การใช้อ านาจ การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) 

ต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ การใช้
อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
การบริหารงานบุคคล 

หน่วยงานต้องจัดท าขอ้ตกลงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน
จัดท าหลักเกณฑ์ในการให้บุคคลากรไป
อบรมหรือศึกษาอย่างเป็นธรรม มี
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จัดท า
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามหน้าที่ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์
และเปิดเผยผลการประเมิน การเลื่อนขั้น 
การโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม และท่ัวถึง 

   

๔.๒ การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มา

ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลายในการชี้แจงและตอบ
ค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนการทุจริต 

หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่
ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น 
Website,Instargram, Facebook 
ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วย
หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม  

 

 

 

 



๖ 

 ๔.๓ การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลจากระบบ ITAS ปี ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การป้องกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล

บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณะชนทราบใน ๕ 
ประเด็นดังนี้ 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
๒. การบริหารงาน 
๓. การบริหารการเงิน

งบประมาณ 
๔. การบริหารและ

พัฒนาการทรัพยากร
บุคคล 

๕. การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 

 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือ
ค าม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
การทุจริตประจ าปีให้ชัดเจนและ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้
กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

๕ ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

-จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ 
-จัดท าคู้มือปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
-ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
ทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแล 
ติดตามการปฏิบัติงาน 

๑.ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 
๒.ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ 
๓.ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ

ส านักปลัดเทศบาล รายงายผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 



และการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 
-วิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยงเก่ียวกับ
การใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงานและ
ก าหนดระบบแนวทาง
ป้องกัน 

การใช้ดุลยพินิจ 
บนเว็ปไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

     
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
ต่อสาธารณะตาม
แนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด
ทางเว็ปไซต์หลักของ
หน่วยงาน และ
ช่องทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบและสืบค้น
ข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องทันสมัย ได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

๑.ผู้รับผิดชอบจัด
ให้มีข้อมูลเผยแพร่
ต่อสาธารณาชน
บนเว็ปไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. 
โดยก าหนดให้มี
ช่องทางที่
หลากหลายเช่น 
Website 
Instargram 
Facebook ฯลฯ 
ควรมีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแส
การทุจริตเช่น สาย
ด่วน หรือช่องทาง
อ่ืนๆตามความ
เหมาะสม 
๒.ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะ
ของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๓ เดือน 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๙ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 



ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื้อสัตย์สุจริตโปร่งใส 
และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการแก้ไขการ
ทุจริตประจ าปีให้
ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ส านักปลัดเทศบาล รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

                                                                                โชคชัย  จันทร์โพธิ์        ผู้จัดท า 

                                                   (นายโชคชัย  จนัทร์โพธิ์) 

                                                    ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน 

                                                         ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เร่ือง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

........................................................................................  
      ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริตโดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ก าหนดมาตรการ
หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการลดการใช้ดุลย
พินิจมีมาตรฐานและมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปแบบ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

     เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงได้ก าหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินการมีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานได้ตามหลักความโปร่งใส โดยก าหนด
แนวทางดังนี้ 

              มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
๑. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแลและ 

ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

๒. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
              ๓. ก าหนดให้จัดท าคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติของบุคลากร ทั้งในภาพรวมและในระดับ
กระบวนงานที่ส าคัญ รวมถึงคู่มือมาตรฐานในการให้บริการที่ส าคัญ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
              ๔. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 



              ๕. ก าหนดให้บุคลากรรายงานการด าเนินงานปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ และแก้ไขปัญหาต่อ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
             ๖. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การด าเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เก่ียวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตาฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
             มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของ 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทางเว็ป
ไซต์หลักของหน่วยงาน และช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสืบค้น
ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูล
ต่อ 

สาธารณะตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดดังนี้ 
                  ๒.๑ ส านัก/ฝ่าย/กอง/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท า และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
                  ๒.๒ กองวิชาการและแผนงาน ด าเนินการน าข้อมูลเผยแพร่บนเว็ปไซต์หลักของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
             ๓. กองวิชาการและแผนงาน พิจารณาการจัดท ารูปแบบเว็ปไซต์ ITA ของหน่วยงานให้สามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงสรุปข้อมูลสถิติ และรายงานผลการ
สืบค้นต่อผู้บริหารรายไตรมาส 
 

             ประกาศ ณ วันที่  ๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

                                                       
                                                (นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร) 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 


