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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เปนไปภายใตแนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญของการ 
ประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปด” 2 ประการ คือ “เปดเผยขอมูล” ของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหสาธารณชน 
ไดรับทราบและสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได และ “เปดโอกาส” ใหผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
ภาครัฐ ทั้งเจาหนาที่ภายในหนวยงาน และประชาชนผูรับบริการหรือติดตอกับหนวยงานภาครัฐไดเขามามีสวน 
รวมประเมินหรือแสดงความเห็นตอหนวยงานภาครัฐผานการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปด” ทั้ง 2 ประการ 
ขางตนนั้นจะชวยสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใสและนําไปสูการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของทุกภาคสวน  

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมไดมุงเนนใหหนวยงานที่เขารับ 
การประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อใหไดรับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเทานั้น แตมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการ 
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนิน
งานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมาย มีผลการประเมิน ผานเกณฑ 
(85 คะแนนขึ้นไป) ไมนอยกวารอยละ 80 ตามที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ตอไป 

เครื่องมือในการประเมิน 
ประกอบไปดวย 3 เครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลจากแตละแหลงขอมูล ดังนี้ 

  1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอ 
หนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ  
ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 
  2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ที่
มีตอหนวยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 
  3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมทั้งระบุ URL เพื่อ 
เชื่อมโยงไปสูแหลงที่อยูของการเปดเผยขอมูล และระบุคําอธิบายเพิ่มเติมประกอบคําตอบ โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อเก็บขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของ หนวย
งานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัด การเปด
เผยขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) และตัวชี้วัดการปองกันการ ทุจริต (ประกอบ
ดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ไดแก การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ ปองกันการทุจริต) 



หลักเกณฑ์การประเมินผล 

๑) การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน  าหนัก 

๒) คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00– 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0– 49.99 F 

๓) ผลการประเมินตามเป้าหมาย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแมบทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ไดกําหนดคาเปาหมายของ ตัวชี้
วัดใหหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑ (85 คะแนน) มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 80 และ
แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ไดกําหนดคาเปาหมายในป พ.ศ. 2564 ใหหนวยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลตําบลสันทราย 

เทศบาลตําบลสันทรายไดรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยูในระดับ A (86.76 คะแนน) 



๑. การวิเคราะหผลการประเมิน 
1) เทศบาลตํ าบลสันทรายไดรับผลการประเมินอยูในระดับ C (72.39 คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 

จากปงบประมาณ พ.ศ. 25 63 ที่ไดรับผลการประเมินอยูในระดับ C (71.87 คะแนน) 

  2) สรุปผลการประเมินปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 85.13 85.48 เพิ่มข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 77.10 74.66 เพิ่มข้ึน 

3. การใช้อ านาจ 80.34 78.33 ลดลง 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.81 73.18 เพิ่มข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.27 76.69 เพิ่มข้ึน 

EIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 84.68 88.30

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.82 88.04 เพิ่มข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 83.46 82.01

OIT 
การเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 64.78 78.78

10. การป้องกันการทุจริต 50.00 37.50 

เฉลี่ย 71.87 72.39 
ระดับผลการประเมิน C 

๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ไดรับผลการประเมินมากที่สุด และไดรับ 88.30 คะแนน คือ 
๓.๑ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 

๔) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ไดรับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และไดรับคะแนนมากกวา ๘๐ คะแนน คือ 

๔.๑ ตัวชี้วัดที ่๑ การปฏิบัติหน้าที่
๔.๒ ตัวชี้วัดที ่6 คุณภาพการดําเนินงาน
๔.๓ ตัวชี้วัดที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

๕) จุดออน : ตัวชี้วัดที่ไดรับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แตมีคะแนนนอยกวา ๘๐ คะแนน คือ 
๕.๑ ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
๕.๒ ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
5.3 ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
5.4 ตัวชี้วักที่ 9 การเปดเผยขอมูล

๖) จุดออน : ตัวชี้วัดที่ไดรับผลการประเมินลดลง มจีํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

๖.๑ ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
๖.๒ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน
6.3 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต

เพิ่มข้ึน 

ลดลง 

เพิ่มข้ึน 

ลดลง 

C 



๒. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การ
จัดท าแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุ รวมถึงการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 

เน้นย้ าให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบเรื่องการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน รวมถึง
ต้องมีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายใน ในการน า
ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจน และ
สะดวก  

ควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานต้อง
มีการก ากับดูแล และตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงาน 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

ควรน าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
หน่วยงานได้จัดท าขึ้น มาเป็น
กรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้ สาธารณชนได้
รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

๑. ด้านการบริหารงาน 
- จัดท ารายงานการก ากับ

ติดตาม การด าเนินงานประจ าปี
รอบ 6 เดือน ที่มีองค์ประกอบ
ของข้อมูลครบถ้วน  
๒. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

- จัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
รายงาน ผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคลประจ าปีที่มี
องคป์ระกอบของ ข้อมูลตรงตาม
ประเด็นการประเมิน  
๓. การส่งเสริมความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน  

- มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ 
และประชาชนอย่างชัดเจน 



๓. ประเด็นที่ควรปรับปรุง/แก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ  

การมอบหมายงาน        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบ 
การท างาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และ กระบวนการ
ท างานของหน่วยงาน ให้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับความต้องการ 

๑. เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุง
คุณภาพ การท างานให้ดีขึ้น  
๒. หน่วยงานมีการปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน/ให้บริการ ให้มีความ 
โปร่งใสมากยิ่งข้ึน  
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ในการปรับปรุงคุณภาพการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกนัการ
ทุจริต 

ประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 
ประเด็น คือ 
(1) การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลในการ
การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต รวมถึง
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เพ่ือแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือ  
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 



4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ของเทศบาลต าบลสันทราย ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การสร้างฐาน
แนวความคิดการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้

(1) สร้างการรับรูเกี่ยวกับ
แผนงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน การใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไดร้บั
ทราบ
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยงานจะต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่า และ
เกิดประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนโดยการก าหนด
นโยบายอย่างเคร่งครัดและ
ให้ถูกต้องตามระเบียบ โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องมีการ
ก าชับและก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัด

- ส านักปลัดฯ
- กองคลัง

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ และสรุปผล    
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2. การสร้างความ
โปร่งใสการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

(1) จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง
(2) การจัดท าประกาศ
ข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน
(3) เผยแพร่ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รับทราบโดยทั่วกัน

กองคลัง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ และสรุปผล    
ณ สิ้นปีงบประมาณ 



มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

3. การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ที่มีระยะเวลา
บังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2565  

ส านักปลัดฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. รายงานการก ากับ
ติดตาม การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน

4. การเปิดเผยข้อมูลที่
ส าคัญและหลากหลาย

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานส าหรับการ
ประเมิน ITA   
๒. คณะท างานจัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบให้ครบถ้วนทุก
ประเด็นการประเมินทาง
เว็บไซต์ของ 
๓. ติดตามและประเมินผล 

- ส านักปลัดฯ
- กองคลัง

ภายในเดือน
เมษายน 2565 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานฯ
2. การเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์
3. ผลการประเมิน ITA

5. การใช้อ านาจ สร้างการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาใน
ประเด็นเก่ียวกับการ
มอบหมายงาน การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ 

ส านักปลัดฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ และสรุปผล    
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

6. การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ใน
การด าเนินงานของ
เทศบาล

๑. แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน 
และ ประชาชน เป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน ในการ
ด าเนินงานต่างๆ ของ
เทศบาล เช่น  

- คกก.พัฒนาเทศบาล
- คกก.ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
- คกก.ตรวจการจ้าง

- ส านักปลัดฯ
- กองคลัง
- กองช่าง

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

๑. ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ / 
คณะท างาน  
๒. รายงานการประชุม  
๓. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 



มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

- คกก.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
- คกก.ช่วยเหลือประชาชน

เป็นต้น  
๒. จัดประชุมคณะกรรมการ 
และ คณะท างาน ในการ
ด าเนินงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้มีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมติดตามและ 
ประเมินผล 

7. การป้องกันการทุจริต 1. จัดท าประกาศ
เจตนารมณ์ของผู้บริหารใน
การงดรับ-งดให้ของขวัญ
ของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. จัดท าแบบประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต
3. จัดกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
4. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
5. ก าหนดมาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต

ส านักปลัดฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ และสรุปผล    
ณ สิ้นปีงบประมาณ 




