
 
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน

การดําเนินการของหน�วยงานภาครัฐ 
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เทศบาลตําบลส�องดาว 
อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร 

 



 
คํานํา 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ6เพ่ือมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร�งใสของหน�วยงานของตน และมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด:านคุณธรรมและ
ความโปร�งใสเพื่อให:เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานท่ีมุ�งให:เกิดประโยชน6ต�อประชาชนและ
ส�วนรวมเป@นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ ส�งผลให:หน�วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเปEาหมายที่กําหนดไว:ในแผนแม�บทภายใต:ยุทธศาสตร6ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต�อต:านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับน้ี ได:จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือวิเคราะห6ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปSท่ีผ�าน
มา (ปS 256๓) ประกอบด:วย ประเด็นข:อบกพร�องหรือจุดอ�อนท่ีจะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน ประเด็นที่จะต:องพัฒนา
ให:ดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน ตลอดถึงข:อเสนอแนะในการจัดทํา
มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให:ดีข้ึน 
 
  ในการน้ี สํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว  หวังเป@นอย�างยิ่งว�า รายงานฉบับน้ีจะสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได:อย�างมีประสิทธิภาพ  และเป@นข:อมูล
ในการปรับปรุงการดําเนินงานให:เป@นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท:องถึงภาพลักษณ6เชิงบวก
ให:หับหน�วยงาน และส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีการรับรู:การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให:มีอันดับ และค�าคะแนนที่สูงข้ึนต�อไป  
 
 
 

สํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว 
  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได:พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป@นมาตรการปEองกันการทุจริต และเป@นกลไกในการสร:างความตระหนักรู:ให:กับ
หน�วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย�างโปร�งใสและคุณธรรม โดยใช:ช่ือว�า การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปbจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได:ถูกกําหนดให:เป@นกลยุทธ6ที่สําคัญของยุทธศาสตร6ชาติว�าด:วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล�าว ถือได:ว�าเป@นมาตรการปEองกันการทุจริตเชิงรุก และมุ�งหวังให:
หน�วยงานภาครัฐได:ยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานของตน และมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด:านคุณธรรมและความโปร�งใสเพื่อให:เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ มีการ
ดําเนินงานที่มุ�งให:เกิดประโยชน6ต�อประชาชนและส�วนรวมเป@นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ ส�งผลให:หน�วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปEาหมายท่ีกําหนดไว:ในแผนแม�บท
ภายใต:ยุทธศาสตร6ชาติ ประเด็นที่ 21 การต�อต:านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เ พ่ือให: การประ เ มินคุณธรรมและความโปร� ง ใสของหน�วยงานภาครั ฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปS พ.ศ. 2563 เป@นไปด:วยความเรียบร:อย สํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว 
จึงได:จัดทํารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการของหน�วยงานภาครัฐ
ในปSที่ผ�านมา (ปS 256๓) ประกอบด:วย ประเด็นข:อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน ประเด็นท่ี
จะต:องพัฒนาให:ดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน ตลอดถึงข:อเสนอแนะ
ในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให:ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว อําเภอ
ส�องดาว จังหวัดสกลนคร (ข1อมูลมาจากระบบ ITAS ป! 256๓) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร�งใส (ITA) ของหน�วยงานเทศบาลตําบลส�องดาว มีค�า
คะแนนเท�ากับ ๘๕.๖๒ คะแนน อยู�ในระดับ A มีรายละเอียดดังน้ี  

1. แบบวัดการรับรู:ของผู:มีส�วนได:ส�วนเสียภายใน (IIT) เป@นแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ํากว�าเกณฑ6
เปEาหมาย (ร:อยละ ๘๕) จึงมีข:อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานให:มีผลการประเมินท่ีดีย่ิงข้ึนในปSถัดไป 
ดังต�อไปน้ี  แบบวัด IIT  เป@นการประเมินการรับรู:ของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหน:าที่ การใช:จ�าย
งบประมาณและทรัพย6สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข:อง รวมทั้งหลักการมีส�วนร�วม
ของประชาชน จึงควรดําเนินการดังน้ี 1) การปฏิบัติหน:าที่ จัดให:มีการเปiดเผยข:อมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลา
และผู:รับผิดชอบในการให:บริการอย�างชัดเจน สร:างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให:บริการของผู:มาติดต�อรับ
บริการ ณ จุดให:บริการได:โดยง�าย สะดวกและเป@นไปตามหลักการปกปiดความลับของผู:ให:ข:อมูล รวมท้ังกําหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให:คุณ ให:โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช:
งบประมาณ จัดให:มีการเปiดเผยข:อมูลการใช:จ�ายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจ:างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ�ายงบประมาณโดยเปiดเผยและพร:อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส�วน ตลอดจนการจัดทํา
รายงานผลการใช:จ�ายงบประมาณอย�างสม่ําเสมอ 3) การใช:อํานาจของผู:บริหารด:านการบริหารงานบุคคล จัดทํา
รายละเอียดของตําแหน�งงาน (job description) และเกณฑ6การประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างชัดเจนและ
เปiดเผย รวมท้ังการเปiดรับฟbงความคิดเห็นของผู:ท่ีเก่ียวข:องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช:
ทรัพย6สินของราชการ จัดทําคู�มือและระเบียบการใช:ทรัพย6สินของราชการ สร:างระบบการกํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย�างเคร�งครัด 5) การแก:ไขปbญหาการทุจริต มุ�งเสริมสร:างวัฒนธรรมการ 

/ทํางาน... 
 



 
-๓- 

ทํางานเพ่ือประโยชน6สูงสุดของส�วนรวม มีจิตสาธารณะและพร:อมให:บริการประชาชนอย�างเต็มกําลังความสามารถ 
โดยจัดทํามาตรการการปEองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย�างชัดเจนและเปiดเผย 
รวมทั้งการเปiดให:ประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหน�วยงาน
ได:โดยง�ายและสะดวก   

ที่สําคัญ ต:องมีการพัฒนาทักษะ ความรู:ความสามารถของบุคลากรผู:ดูแลเว็บไซต6ของหน�วยงานใน
การปรับปรุงระบบให:ทันสมัยและมีการติดต�อส่ือสารผ�านเว็บไซต6ได:อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2. แบบวัดการรับรู:ผู:มีส�วนได:ส�วนเสียภายนอก (EIT) เป@นแบบวัดที่มีคะแนนผ�านเกณฑ6เปEาหมาย 
(๘๕ คะแนนข้ึนไป) ซึ่งสะท:อน คุณภาพการให:บริการประชาชนอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเปiดเผย
ข:อมูลสาธารณะและการให:บริการผ�านระบบ e-service ได:อย�างครบถ:วนสมบูรณ6 และง�ายต�อการเข:าถึง  

3. แบบตรวจการเปiดเผยข:อมูลสาธารณะ (OIT) เป@นแบบวัดที่มีคะแนนผ�านเกณฑ6เปEาหมาย (๘๕ 
คะแนนข้ึนไป) ซึ่งสะท:อน คุณภาพการให:บริการประชาชนอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเปiดเผยข:อมูล
สาธารณะและการให:บริการผ�านระบบ e-service ได:อย�างครบถ:วนสมบูรณ6 และง�ายต�อการเข:าถึง  
 

 
 
  เมื่อพิจารณาพบว�า ตัวช้ีวัดการปEองกันการทุจริต ได:คะแนนเท�ากับ ๙๓.๗๕ ซึ่งเป@นคะแนนที่สูง
ที่สุด รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ได:คะแนนเท�ากับ ๙๓.๐๒ และตัวช้ีวัดที่ได:คะแนนน:อยที่สุดในปS 
พ.ศ. 256๓ คือตัวช้ีวัดการใช:งบประมาณ ได:คะแนนเท�ากับ ๖๒.๖๕ จากข:อมูลสามารถสรุปได:ว�าจุดแข็งของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลส�องดาว อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร  
คือ การป<องกันการทุจริต เป@นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินการเผยแพร�ข�อมูลท่ี เป�นป�จจุบันบนเว็บไซต#
ของหน�วยงาน เพื่อเป'ดเผยการดําเนินการต�าง ๆ ของหน�วยงานให�สาธารณชนได�รับ ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) 
การดําเนินการเพื่อป5องกันการทุจริต ได�แก� เจตจํานงสุจริตของผู�บริหาร การ ประเมินความเส่ียงเพ่ือการป5องกัน
การทุจริต การเสริมสร�างวัฒนธรรมองค#กร และแผนปฏิบัติการป5องกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือ 

/ป5องกัน... 



-๔- 
ป5องกันการทุจริต ได�แก� มาตรการภายในเพ่ือส�งเสริมความโปร�งใสและ ป5องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร�ข�อมูลใน 
ประเด็นข�างต�นแสดงถึงการให�ความสําคัญต�อผลการประเมินเพื่อ นําไปสู�การจัดทํามาตรการส�งเสริมความโปร�งใส 

ภายในหน�วยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรม และจุดอ�อน คือ การใช1
งบประมาณ เป@นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค6เพ่ือประเมินการรับรู�ของบุคลากร ภายในหน�วยงานต�อการดําเนินการ  
ต�าง ๆ ของหน�วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการใช�จ�ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต�การจัดทําแผนการ
ใช�จ�ายงบประมาณประจําปBและเผยแพร�อย�างโปร�งใส ไปจนถึง ลักษณะการใช�จ�ายงบประมาณของหน�วยงานอย�าง
คุ�มค�า เป�นไปตามวัตถุประสงค# และไม�เอ้ือประโยชน#แก�ตนเองหรือพวกพ�อง การเบิกจ�ายเงินของบุคลากรภายใน
เรื่องต�าง ๆ เช�น ค�าทํางานล�วงเวลา ค�าวัสดุอุปกรณ# หรือค�าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ�างและ
การตรวจรับพัสดุด�วย นอกจากน้ียังให� ความสําคัญกับการเป'ดโอกาสให�บุคลากรภายในมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ
การใช�จ�ายงบประมาณของหน�วยงานตนเองได�  

3. การวิเคราะห?ข1อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได1คะแนนมากกว�า 90) มีดังน้ี   
  ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การปEองกันการทุจริต  
  ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการดําเนินงาน  
  ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปiดเผยข:อมูล 

 3.2 ประเด็นข1อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต1องแก1ไขโดยเร�งด�วน (ตัวชี้วัดที่ได1คะแนนน1อยท่ีสุด) 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใช:งบประมาณ 
 
4. ประเด็นที่ต1องพัฒนาให1ดีข้ึน (เฉพาะ IIT) 
 การประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู1 มีส� วนได1 เ สียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข1อมูลมาจากระบบ ITAS ป! 256๓) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ก า ร ป ฏิ บั ติ
หน:าท่ี 

การประเมินการรับรู:บุคคลภายใน (IIT) ต�อการ
ปฏิบัติหน:าที่ของบุคลากรภายในหน�วยงานใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการ ปฏิบัติงานโดยยึด

หลักตามมาตรฐาน มีความโปร�งใส ปฏิบัติงาน

หรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี 

กําหนดไว�อย�างเคร�งครัด และจะต�องเป�นไปอย�าง

เท�าเทียมกัน ไม�ว�าจะเป�นผู�มาติดต�อท่ัวไปหรือผู�

มาติดต�อท่ี รู�จักกันเป�นการส�วนตัว รวมไปถึงการ

ปฏิบัติงานอย�างมุ�งมั่น เต็มความสามารถ และมี  

หน�วยงานต:องจัดให:มีการเปiดเผยข:อมูล
เก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู:รับผิดชอบ
ในการให:บริการอย�างชัดเจน สร:างระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพการให:บริการของผู:มา
ติดต�อรับบริการ ณ จุดให:บริการได:โดยง�าย 
สะดวกและเป@นไปตามหลักการปกปiด
ความลับของผู:ให:ข:อมูล รวมท้ังกําหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา
ให:คุณ ให:โทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 

/ตัวช้ีวัด... 

 



-๕- 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ก า ร ป ฏิ บั ติ
หน:าท่ี 

มีความรับผิดชอบต�องานใน หน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ซึ่งล�วนถือเป�นลักษณะการปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะ

เจ�าหน�าท่ีของรัฐอย�างมีคุณธรรม นอกจากน้ี ยัง

ประเมินการรับรู�ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับ

พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย#สิน หรือ

ประโยชน#อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน�วยงานท้ัง

ในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน�าท่ี และในกรณี

ช�วงเทศกาลหรือวาระสําคัญ ต�าง ๆ ตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม�แต�กรณีการให�

เงิน ทรัพย#สิน หรือประโยชน#อ่ืน ๆ ต�อ 

บุคคลภายนอก ซ่ึงถือเป�นความเส่ียงท่ีอาจจะ

ก�อให�เกิดการรับสินบนได�ในอนาคต 

 

การใช: 
งบประมาณ 

การประเมินการรับรู:บุคคลภายใน (IIT) ต�อการ
ดําเนินการต�าง ๆ ของหน�วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการใช�จ�ายเงินงบประมาณ 
นับต้ังแต�การจัดทําแผนการใช�จ�ายงบประมาณ
ประจําปBและเผยแพร�อย�างโปร�งใส ไปจนถึง 
ลักษณะการใช�จ�ายงบประมาณของหน�วยงาน
อย�างคุ�มค�า เป�นไปตามวัตถุประสงค# และไม�เอ้ือ
ประโยชน#แก�ตนเองหรือพวกพ�อง การเบิกจ�ายเงิน
ของบุคลากรภายในเร่ืองต�าง ๆ เช�น ค�าทํางาน
ล�วงเวลา ค�าวัสดุอุปกรณ# หรือค�าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและการตรวจ
รับพัสดุด�วย นอกจากน้ียังให� ความสําคัญกับการ
เป'ดโอกาสให�บุคลากรภายในมีส�วนร�วมในการ
ตรวจสอบการใช�จ�ายงบประมาณของหน�วยงาน
ตนเองได�  

หน�วยงานต:องจัดให:มีการเปiดเผยข:อมูลการ
ใช:จ�ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ:างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ�าย
งบประมาณโดยเปiดเผยและพร:อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส�วน ตลอดจนการ
จัดทํารายงานผลการใช:จ�ายงบประมาณอย�าง
สมํ่าเสมอ 

/ตัวช้ีวัด... 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

การใช:อํานาจ การประเมินการรับรู:บุคคลภายใน (IIT) ต�อการ

ต�อการใช�อํานาจของผู�บริหารด�านการบริหารงาน

บุคคล 

หน�วยงานต:องจัดให:มีการจัดทํารายละเอียด
ของตําแหน�งงาน (job description) และ
เกณฑ6การประเมินผลการปฏิบัติงานอย�าง
ชัดเจนและเปiดเผย รวมทั้งการเปiดรับฟbง
ความคิดเห็นของผู:ที่เก่ียวข:องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ก า ร ใ ช:
ทรัพย6สินของ
ราชการ 

การประเมินการรับรู:บุคคลภายใน (IIT) ต�อการใช�

ทรัพย#สินของราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับ

พฤติกรรมของบุคลากร ภายใน ในการนํา

ทรัพย#สินของราชการของหน�วยงานไปเป�นของ

ตนเองหรือนําไปให�ผู�อ่ืน และพฤติกรรมในการ 

ขอยืมทรัพย#สินของราชการ ท้ังการยืมโดย

บุคลากรภายในหน�วยงานและการยืมโดย

บุคคลภายนอกหน�วยงาน  

หน�วยงานต:องจัดให:มีคู�มือและระเบียบการใช:
ทรัพย6สินของราชการ สร:างระบบการกํากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษอย�างเคร�งครัด 

ก า ร แ ก: ไ ข
ปb ญ ห า ก า ร
ทุจริต 

การประเมินการรับรู:บุคคลภายใน (IIT) ต�อการ

แก�ไขป�ญหาการทุจริตของหน�วยงาน ในประเด็น

ท่ีเก่ียวข�องกับการให� ความสําคัญของผู�บริหาร

สูงสุดในการต�อต�านการทุจริตอย�างจริงจัง โดย

หน�วยงานจะต�องทบทวนนโยบายท่ี เก่ียวข�องกับ

การป5องกันการทุจริตในหน�วยงานให�มี

ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด�านการป5องกัน

และ ปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน เพ่ือให�

เกิดการแก�ไขป�ญหาการทุจริตได�อย�างเป�น

รูปธรรม 

หน�วยงานต:องมุ�งเสริมสร:างวัฒนธรรมการ
ทํางานเพื่อประโยชน6สูงสุดของส�วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร:อมให:บริการประชาชน
อย�างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํา
มาตรการการปEองกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย�างชัดเจน
และเปiดเผย รวมท้ังการเปiดให:ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ติดตามตรวจสอบการทํางานของหน�วยงานได:
โดยง�ายและสะดวก  

 

/๕. ข1อเสนอแนะ... 
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5. ข1อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน
ให1ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู1รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการในการ
เ ป[ ด เ ผ ย ข1 อ มู ล
เ ก่ี ยว กับ ข้ั นตอ น 
ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ
ผู1รับผิดชอบในการ
ให1บริการ 

- จัดทําคู�มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ6มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

 

1. ผู:รับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทําคู�มือ
การปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ6มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

2.   ผู:บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ6 
หรือมาตรการ 
เพื่อให:เจ:าหน:าท่ี 
และบุคคลภายนอก
รับทราบ  

3. ผู:รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
มาตรการในการ
เปiดเผยข:อมูล
เก่ียวกับข้ันตอน 
ระยะเวลาและ
ผู:รับผิดชอบในการ
ให:บริการ บนเว็บไซต6
หลักของหน�วยงาน  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
/มาตรการ... 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู1รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการเผยแพร�
ข1อมูลการเบิกจ�าย
แ ล ะ ก า ร ใ ช1 จ� า ย
งบประมาณ 

- จัดทําประกาศการ
เผยแพร�ข:อมูลการ
การเบิกจ�ายและการ
ใช:จ�ายงบประมาณ
ประจําปS 

 

1. ผู:รับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทํา
ประกาศการเผยแพร�
ข:อมูลการการ
เบิกจ�ายและการใช:
จ�ายงบประมาณ
ประจําปS 

2.   ผู:บริหาร
ประกาศการเผยแพร�
ข:อมูลการการ
เบิกจ�ายและการใช:
จ�ายงบประมาณ
ประจําปS เพ่ือให:
เจ:าหน:าท่ี และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  

3. ผู:รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
ประกาศการเผยแพร�
ข:อมูลการการ
เบิกจ�ายและการใช:
จ�ายงบประมาณ
ประจําปS บนเว็บไซต6
หลักของหน�วยงาน  

กองคลัง รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
/มาตรการ... 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู1รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการด1านการ
บริหารงานบุคคล 

- จัดทํารายละเอียด
ของตําแหน�งงานของ
พนักงานเทศบาล 

- จัดทําเกณฑ6การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 

 

1. ผู:รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดของ
ตําแหน�งงาน และจัดทํา
เกณฑ6การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 

2.   ผู:บริหารประกาศ
รายละเอียดของ
ตําแหน�งงาน และจัดทํา
เกณฑ6การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
เพื่อให:เจ:าหน:าท่ี และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  

3. ผู:รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
รายละเอียดของ
ตําแหน�งงาน และจัดทํา
เกณฑ6การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล บน
เว็บไซต6หลักของ
หน�วยงาน  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
 

/มาตรการ... 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู1รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการในการใช1
ท รั พ ย? สิ น ข อ ง
ราชการ 

- จัดทําคู�มือและ
ระเบียบการใช:
ทรัพย6สินของ
ราชการ 

 

1. ผู:รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําคู�มือ
และระเบียบการใช:
ทรัพย6สินของราชการ 

2.   ผู:บริหารประกาศ
การจัดทําคู�มือและ
ระเบียบการใช:ทรัพย6สิน
ของราชการเพื่อให:
เจ:าหน:าท่ี และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  

3. ผู:รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
ประกาศการจัดทําคู�มือ
และระเบียบการใช:
ทรัพย6สินของราชการ
บนเว็บไซต6หลักของ
หน�วยงาน  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู1รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการด1านการ
แก1 ไ ขป\ญหาก า ร
ทุจริต 

- สร:างวัฒนธรรม
องค6กรในการทํางาน
เพ่ือประโยชน6ของ
ส�วนรวม พร:อมให:มี
จิตสาธารณะและ
พร:อมให:บริการ
ประชาชน 

- เปiดให:ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการแสดง
ความคิดเห็นและ
ติดตามตรวจสอบ
การทํางานของ
หน�วยงาน ผ�านทาง
เว็บไซต6ของ
หน�วยงาน 

- พัฒนาเว็บไซต6ของ
หน�วยงานให:มีความ
ทันสมัย ให:
ประชาชนเข:าถึง
ข:อมูลได:ง�าย รวมท้ัง
พัฒนาทักษะของ
ผู:ดูแลระบบด:วย 

1. ผู:รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการด:านการแก:ไข
ปbญหาการทุจริต  

2.   ผู:บริหารประกาศ
ให:พนักงานเจ:าหน:าที่
ทราบ และถือปฏิบัติโดย
พร:อมเพรียงกัน  

3. ผู:รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�ลง
บนเว็บไซต6หลักของ
หน�วยงาน  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
 

ลงช่ือ                                ผู:จัดทํา 
            (นายวุฒิภัทร  สุขภาค) 

                    ตําแหน�ง นิติกรชํานาญการ 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลส�องดาว 

เร่ือง มาตรการการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน  
 

ตามเกณฑ6การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ประจําปS 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กําหนดตัวช้ีวัดการปEองกันการทุจริต
โดยให:ส�วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือส�งเสริมความโปร�งใสและปEองกันการทุจริต กําหนดมาตรการหรือ  
แนวปฏิบัติของหน�วยงานในการตรวจสอบการปฏิบัติหน:าท่ี การใช:งบประมาณ การใช:อํานาจของผู:บริหารด:านการ
บริหารงานบุคคล การใช:ทรัพย6สินของราชการ และการแก:ปbญหาการทุจริตของเจ:าหน:าท่ี และเพื่อเป@นการส�งเสริม
คุณธรรมและความโปร�งใสในหน�วยงานในด:านดังกล�าว  และเป@นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน จึงได:กําหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพื่อส�งเสริมหน�วยงานให:มี
คุณธรรมและความโปร�งใส ในการปEองกันการทุจริต สามารถตรวจสอบได: ลดการใช:ดุลพินิจของผู:บริหารและ
เจ:าหน:าท่ีผู:ปฏิบัติงาน เพ่ือให:การดําเนินงานมีมาตรฐาน เป@นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดมาตรการดังน้ี 
 
  มาตรการในการเป[ดเผยข1อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู1รับผิดชอบในการให1บริการ 

๑. ดําเนินการสํารวจและปรับปรุงข:อมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู:รับผิดชอบในการ 
ให:บริการ ของแต�ทุกฝvาย 

๒. ให:แต�ละงานจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานท่ีได:ปรับปรุงแล:ว และส�งให:กับสํานักปลัดเทศบาล 
๓. สํานักปลัดเทศบาลรวบรวมคู�มือการปฏิบัติงาน พร:อมประกาศเผยแพร�ให:ประชาชนทราบ 

โดยทั่วกัน  
๔. สํานักปลัดเทศบาลลงเผยแพร�คู�มือการปฏิบัติงานลงบนเว็บไซต6หลักของหน�วยงาน 
 
มาตรการเผยแพร�ข1อมูลการเบิกจ�ายและการใช1จ�ายงบประมาณ 

๑. กองคลังจัดทําประกาศการเผยแพร�ข:อมูลการเบิกจ�ายและการใช:จ�ายงบประมาณรายไตรมาส 
และการใช:จ�ายงบประมาณประจําปS 

๒. เผยแพร�ประกาศการเผยแพร�ข:อมูลการเบิกจ�ายและการใช:จ�ายงบประมาณรายไตรมาส 
และการใช:จ�ายงบประมาณประจําปS ลงบนเว็บไซต6หลักของหน�วยงาน 
 
  มาตรการด1านการบริหารงานบุคคล 

๑. งานการเจ:าหน:าที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของตําแหน�งงาน และจัดทํา 
เกณฑ6การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

๒. ผู:บริหารประกาศรายละเอียดของตําแหน�งงาน และจัดทําเกณฑ6การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เพื่อให:เจ:าหน:าท่ี และบุคคลภายนอกรับทราบ 

๓. ผู:รับผิดชอบดําเนินการเผยแพร�รายละเอียดของตําแหน�งงาน และจัดทําเกณฑ6การ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล บนเว็บไซต6หลักของหน�วยงาน 

/มาตรการ... 
 




