
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลสันทราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

1. การสร้างฐาน
แนวความคิดการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ  
อย่างสุจริตโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

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

- ส านักปลัดฯ 
- กองคลัง 

 - - 

2. การสร้างความ
โปร่งใสการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

(1) จัดท าแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการที่ถูกต้อง 
(2) การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติ   ในการขอยืม 
ทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน  
(3) เผยแพร่ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าทีร่ับทราบโดยทั่ว
กัน 

กองคลัง  - - 

 

 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

3. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ที่มีระยะเวลา
บังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2565  

ส านักปลัดฯ  - - 

4. การเปิดเผย
ข้อมูลที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

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

- ส านักปลัดฯ 
- กองคลัง 

 - - 

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

ส านักปลัดฯ  - - 

6. การเปิดโอกาส
ให้ ประชาชนมีส่วน
ร่วม ในการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล 

๑. แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน 
และ ประชาชน เป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน ในการ
ด าเนินงานต่างๆ ของ
เทศบาล เช่น  
  - คกก.พัฒนาเทศบาล 
  - คกก.ติดตามและ
ประเมินผลแผน 
  - คกก.ตรวจการจ้าง  
  - คกก.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
  - คกก.ช่วยเหลือประชาชน 
เป็นต้น  
 

- ส านักปลัดฯ  
- กองคลัง 
- กองช่าง 

 - - 

 

 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

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

    

7. การป้องกันการ
ทุจริต 

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  - - 

 

 


