
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  ฝายอํานวยการ   สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลทาอุเทน                               . 

ท่ี  นพ   52101/                                 วันท่ี            ธันวาคม   2563                              . 

เรื่อง   รายงานผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตําบลทาอุเทน 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน 

เรื่องเดิม  

  ตามท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) ประจําป 2563 เพ่ือเปนกรอบในการปองกันและตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ อีกท้ังเพ่ือเปนการ
ปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) พรอมกันนี้ ไดกําหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลการนําแผนฯ สูการปฏิบัติไว โดยใหรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนฯ ในรอบ      
12 เดือน ของแตละปงบประมาณ พรอมท้ังใหรายงานผลผานระบบ รายงานและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan NACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน 
ป.ป.ช. นั้น 

 ขอเท็จจริง  
                     เทศบาลตําบลทาอุเทน ไดกํากับติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวาง เดือนตุลาคม 
2562 - เดือนกันยายน 2563) โดยอาศัยขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) มาเปนฐานในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ    
ปองกันการทุจริต ตามแนวทางท่ีผูบริหารไดมอบหมาย พรอมท้ังไดรายงานผลผานระบบ e-Plan NACC 
เรียบรอยแลว พรอมท้ังไดจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ผูบริหาร และเจาหนาท่ีไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใส ของ เทศบาลตําบลทาอุเทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

ขอเสนอ/เพ่ือพิจารณา 
  สํานักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริต 
รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ของ 
เทศบาลตําบลทาอุเทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงจะแจงใหทุกสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ 
ตอไป 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
            (ลงชื่อ)   

                                (นางเบญญาภา  คุมสีวัย) 
                                  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

          .../ เรียน หัวหนา 
 
 



 



จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตําบลทาอุเทน พบวามีผลคะแนน 

63.26 คะแนน อยูในระดับ D ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ 2563 เทศบาลตําบลทาอุเทน 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน ขอแนะนํา 
01 โครงสราง  100  
02 ขอมูลผูบริหาร องคประกอบขอมูลไมครบถวน ขาด

ชองทางการติดตอโดยตรงถึงผูบริหาร
หนวยงาน 

0 ขาดเบอรโทรศัพท
ผูบริหาร 

03 อํานาจหนาท่ี URL ท่ีหนวยงานกรอกขอมูล ไมแสดงการ
เขาถึงขอมูลท่ีใชในการตอบคําถาม 

0 ขอมูลไมตรง 

04 แผนยุทธศาสตรหรือแผนการ
พัฒนาหนวยงาน 

 100  

05 ขอมูลการติดตอ ขอมูลการติดตอตองครบท้ัง 5 ประเภท คือ 
ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร 
อีเมล และแผนท่ี 

0 เพ่ิมแผนท่ี 

06 กฎหมายท่ีเก่ียวของ URL ท่ีนําเสนอไมใช URL ของหนา 
Website หลักของหนวยงาน 

0 กฎหมายท่ีเก่ียวของให
เอาใสในเว็บไซต
หนวยงาน 

07 ขาวประชาสัมพันธ  100  
08 Q&A  100  
09 Social Network ไมแสดง URL เว็บไซตหลัก 0 ใหใสท้ังเว็บไซต 

และ Facebook 
10 แผนดําเนินงานประจําป  100  
11 รายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานประจําป รอบ 6 
เดือน 

ยึดตามเกณฑ ป.ป.ช. 0  

12 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํป 

 100  

13 คูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

 100  

14 คูมือหรือมาตรฐานการ
ใหบริการ 

ไมพบรายละเอียดของแนวทางการบริการ
หรือคูมือ 

0  

15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  100  
16 รายงานผลการสํารวจความ

พึงพอใจการใหบริการ 
ไมแสดงผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของ
หนวยงาน 

0  

17 E-service URL ท่ีตอบมาไมใช E-service 0 ใหจัดทํา Google form 
การขอรับบริการของ
ประชาชน 

18 แผนการใชจายงบประมาณ
ประจาํป 

ไมใชแผนการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานป พ.ศ. 2563 

0  



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน ขอแนะนํา 
19 รายงานการกํากับติดตามการ

ใชจายงบประมาณ ประจําป 
รอบ 6 เดือน 

ไมใชรายงานการกํากับติดตามการใชจาย
งบประมาณ ประจาํป รอบ 6 เดือน พ.ศ. 
2563 

0  

20 รายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจําป 

 100  

21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือ
แผนการการจัดหาพัสดุ 

ไมพอขอมูล 0 ไมลงรายป 

22 ประกาศตาง เก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 

 100  

23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

ไมพบขอมูล 0 ใหใส สขร.1 

24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดพาพัสดุประจําป 

 100  

25 นโยบายการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

ไมมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 ใหใสขอมูลแนวนโยบาย
ของผูบริหาร 
 

26 การดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบคุคล 

เนื่องจากไมมีนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลในขอ 25 จึงไมสามารถตราวจสอบ
ไดวาการดําเนินการท่ีนําเสนอสอดคลองกับ
นโยบายหรือไม 

0 ใสแผนพัฒนาบุคลากร 

27 หลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตองครบถวนตามท่ีกําหนดไว 

0 หลักเกณฑโบนัส 

28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาํป 

 100  

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต 

ไมมีแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

0 - ผังข้ันตอนการ
ดําเนินงานรองเรียนการ
ทุจริตตองวางแนวทาง
ในการปฏิบัติงานกอน 

30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียน
การทุจริต 

ชองทางท่ีใหประชาชนแจงเรื่องรองเรียน
เปนชองทางการแจงเรื่องอ่ืนๆ ไมใช
ชองทางรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยตรง 

0 ทําเปนคูมือให
ผูบังคับบัญชาเห็นชอบ 

31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน
การทุจริตประจําป 

ไมมีขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจําป พ.ศ. 2563 
กรณีไมมีเรื่องรองเรียนควรทําขอมูลเพ่ือ
เผยแพรแกประชาชนและระบุวาไมมีเรื่อง
รองเรียน 

0 มีชองทางเรื่องรองเรียน
การทุจริต ใหทําเปน
รายงาน มีหรือไมมี ให
เผยแพรผานเว็บไซต 
(เชิงสถิต)ิ 

32 ชองทางการรับฟงขอคิดเห็น  100  



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน ขอแนะนํา 
33 การเปดโอกาสใหเกิดการมี

สวนรวม 
 100  

34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  100  
35 การมีสวนรวมของผูบริหาร หนวยงานขอยกเวนไมคิดคะแนนเนื่องจาก

สถานการณโควิด แตไมไดระบุเหตุผลและ
ชี้แจงถึงขอกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่ง ท่ี
กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว 

0  

36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจําป 

ไมมีขอมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
แสดงเพียงรายงานการตรวจสอบภายใน 

0 - กําหนดระดับความ
รุนแรง 
- นํามาประเมินเฉพาะ
การทุจริตในหนวยงาน 

37 การดําเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

ไมมีการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
ทุจริต แสดงเพียงรายงานการตรวจสอบ
ภายใน 

0 แตงตั้งคณะทํางาน
ประเมินความเสี่ยง 

38 การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร 

หนวยงานขอยกเวนไมคิดคะแนนเนื่องจาก
สถานการณโควิด แตไมไดระบุเหตุผลและ
ชี้แจงถึงขอกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่ง ท่ี
กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว 

0 เนนในหนวยงานตนเอง 

39 แผนปองกันการทุจริต
ประจาํป 

 100  

40 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจาํป รอบ 6 เดือน 

หนวยงานสามารถแกปญหาไดโดยไมตอง
รอ ป.ป.ช. 

0  

41 รายงานผลการดําเนินการ
ปองกันการทุจริตประจําป 

หนวยงานสามารถแกปญหาไดโดยไมตอง
รอ ป.ป.ช. 

0  

42 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

ไมไดแสดงการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. 
2562 ไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห 
เชน ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออน
ท่ีตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีจะตอง
พัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการ
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปน
ตน 

0  

43 การดําเนินการตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน 

เนื่องจากไมมีการวิเคราะหผลในขอ O42 
จึงทําใหไมสามารถตรวจสอบไดวาการ
ดําเนินการในขอนี้สอดคลองกับขอ O42 
หรือไม  

0  

 



        ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผูบริหาร และเจาหนาท่ีไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ของ เทศบาลตําบลทาอุเทน ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. สรางความโปรงใส 
ในการใหบริการ 
สาธารณะ/บริการ 
ประชาชน เพ่ือ ใหเกิด 
ความพึงพอใจแก 
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน 
และโดยไมเลือกปฏิบัติ 

ใหทุกสวนราชการ
กําหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานในแต
ละสวนงาน เชน  
1.ปฏิบัติกับผูขอรับ
บริการอยางเทาเทียม   
2.กําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จของ
กระบวนงาน 
3.ประเมินความพึง
พอใจเชิงสถิติ เชน 
การรองเรียน/รอง
ทุกข 
4.คูมือแนะนํา หรือ
แสดงขอมูลการ
ใหบริการทาง Social 
Media ใหประชาชน
ท่ัวไปไดทราบ 
 

ทุกสวนราชการ ปงบประมาณ 2564 1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต
ละภารกิจและผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอ 
สาธารณชน 
2. ประชาชนมีความพึง
พอใจของตอคุณภาพการ
ใหบริการ รอยละ 80 
3 .ลดจํานวน ขอ รองเรียน 
การใหบริการสาธารณะ 
ท่ีไมเปนธรรมเลือกปฏิบัติ 

2. มาตรการการใชดุลย 
พินิจและใชอํานาจหนาท่ี 
ใหเปนไปตามหลักการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

มีการจัดทําแผนภูมิ 
ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการ 
ดําเนิน การเก่ียวกับ 
การบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ี
เก่ียวของใน 
แตละข้ันตอน 
เปดเผย ณ ท่ี 
ทําการ และ ในระบบ 
เครือขายสารสนเทศ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ทุกสวนราชการ ปงบประมาณ 2564 1.มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
วิธีและมาตรฐานท่ีใชในการ
ใหบริการ 
2.มีแผนภูมิแสดงขอมูลการ 
ใหบริการ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการ
เก่ียวกับการบริการ
ประชาชน ณ ท่ีทําการ และ
เว็บไซตของหนวยงาน 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจในการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ิมข้ึน 
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