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  สวนราชการ งานนิติการ/สํานักปลัดเทศบาล     โทร.  053-848106 

ท่ี    ชม 55801.8/                                 วันท่ี   1   กันยายน  2564 

เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําป พ.ศ.2564  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว 

 
ตามท่ี  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  เปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment:ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานระบบ ITAS โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการนําขอมูลจํานวนผูมีสวนไดเสียภายใน ขอมูลรายชื่อผูมีสวนไดเสียภายนอก และ
การยืนยันขอมูลโดยผูบริหาร จากนั้นใหลงขอมูลแบบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and 
Transparency Assessment:OIT  และผูมีสวนไดเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment : EIT ใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู
ของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ใหแลวเสร็จนั้น 

บัดนี้  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดมีการ
ประกาศเรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ผลคะแนนการประเมิน 
ITA ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีคาคะแนนเทากับ 54.2 อยูในระดับ E  มีรายละเอียดคะแนนสูงสุดราย
ตัวชี้วัดเรียงลําดับ ดังนี้ 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การปฏิบัตหินาท่ี 93.31 

2 การใชอํานาจ 82.34 

3 การใชงบประมาณ 81.98 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 81.36 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 80.88 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 66.49 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 64.86 

8 การปรับปรุงการทํางาน 62.53 

9 การเปดเผยขอมลู 35.63 

10 การปองกันการทุจริต 12.50 
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คะแนนสูงสุด 93.31 คะแนน    คะแนนต่ําสุด 12.50 คะแนน  รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายบันทึกนี้  
จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป พ.ศ.2564 ”  ท่ีกําหนดใหหนวยงานท่ีเขารับ
การประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในป 2564 พบวา ผลคะแนนการประเมิน
หนวยงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จํานวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด  ไมมีแบบวัดใดผานเกณฑ
เปาหมาย(85 คะแนนข้ึนไป) จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในป
ถัดไป ดังตอไปนี้  

- แบบวัด  IIT รายละเอียดผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ 2564 คะแนนรวม IIT 
83.97 เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชจายงบประมาณและ
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้ 

1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบใน
การใหบริการอยางชัดเจน  สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุด
ใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใชงบประมาณ  จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
สวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ 

3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน
(job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความ
คิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มจํานวนเต็มกําลังความสามารถ  โดยจัดทํา
มาตรการปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการ
เปดเผยใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานได
งายและสะดวก 

- แบบวัด EIT  รายละเอียดผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ 2564 คะแนนรวม EIT 
64.63 เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ  จึงควรดําเนินการดังนี้ 

1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดาน
ตางๆอยางท่ัวถึง  และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ 

 
 

/2) ประสิทธิภาพ… 
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2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของ

หนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และการมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากร

เพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  และสงเสริมใหผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก            

- แบบวัด OIT  รายละเอียดผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ 2564 คะแนนรวม OIT 
24.06 เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตางๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงาน
อยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ี
เปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้ 

1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล  
รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  และการใหบริการ
ผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง 

2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา
และวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท่ีสําคัญ ตองมี
การพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัย
และมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางในการปฏิบัติ 
 1) เห็นควรมอบหมายหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนผูดําเนินการตรวจสอบขอมูลความ
ครบถวน ถูกตอง ของการจัดเตรียมขอมูล รวบรวมเอกสารหลักฐาน ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
ข้ึนเว็บไซตเทศบาลใหเปนปจจุบัน รวมท้ังติดตอประสานงานกับหนวยงานและ/หรือผูท่ีเก่ียวของ ในแตละดาน
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนตามการประเมิน ดังนี้ 
 - กําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
 - กําหนดใหมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดในทุกภารกิจ 
 - ประกาศแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ใหเจาหนาท่ีรับรูอยางท่ัวถึงใน
ทุกระดับ 
 - กําหนดมาตรการ วางระบบในการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและผูเสนองาน 
 - ควรมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือนําผลการวิเคราะหมา 
ใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณท่ีดําเนินการอยูเพ่ือทําใหการจัดซ้ือจัดจางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
  
 

/- ควรแจงหลัก… 
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 - ควรแจงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 
 - ควรมีการเผยแพรข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงาน
ใหเจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 
 - จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช การกํากับดูแล และการตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการ และเผยแพรใหเจาหนาท่ีรับทราบและปฏิบัติ 
 - ควรมีการสรางความรูความเขาใจกับเจาหนาท่ีถึงประโยชนของขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบท่ีจะนําไปปรับปรุงการทํางาน 
 - ประชาสัมพันธคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนใหประชาชนและเจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ดําเนินการตามแนวทางเพ่ือการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดีข้ึนในปถัดไป 

 

      (นางสาวณัฐฐาพันธ  วิลัยลักษณ) 
     นิติกรปฏิบัติการ 
 

ความเห็นหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

   (นางสาวชนภัส อินกวา) 
  หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน 

   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  
.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

(นางสาวธันยนิชา สิทธิพงษเจริญ  ) 
ผูอํานวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน 

 ปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   
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ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว  
 

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

       (นายสมเกียรติ   พรมเสน) 
       นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว 

 
  
 
 

                    
  

 

 
          
            
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว   
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

ความเปนมา 
 ITA เปนการประเมินเก่ียวกับคุณลักษณะดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมินจะไดรับทราบผลการประเมินเพ่ือใหเกิดความตระหนักและนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือใหการดําเนินงานภาครัฐเปนไปอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส ลดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและตอประเทศชาติสูงสุด และไดมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงาน
ภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงาน ป.ป.ช ไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ แบงออกเปน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติหนาท่ี 
 2. การใชงบประมาณ 
 3. การใชอํานาจ 
 4. การใชทรัพยสินของราชการ 
 5. การแกไขปญหาการทุจริต 
 6. คุณภาพการดําเนินงาน 
 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9. การเปดเผยขอมูล 
 10. การปองกันการทุจริต 
 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ไดแก 
 1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงาน
ตนเอง ประกอบดวยตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดการใช
ทรัพยสินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 
    2 . แ บ บ วั ด ก า รรั บ รู ข อ งผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย ภ าย น อ ก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ี
มีตอหนวยงานท่ีประเมิน ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3 . แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงได ประกอบดวยตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 

 
 เกณฑระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้ 
 ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน ระดับ AA 
 ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน ระดับ A 
 ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน ระดับ B 
 ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน ระดับ C 
 ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน ระดับ D 
 ผลคะแนน 50 – 54 คะแนน ระดับ E 
 ผลคะแนน 0 – 49 คะแนน ระดับ F 
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โดยหนวยงานภาครัฐท่ีผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ตองมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนข้ึนไป 

ผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ในภาพรวมไดคะแนน 54.2            
คะแนน ระดับผลการประเมินอยูในระดับ  E  มีรายละเอียดคะแนนสูงสุดเม่ือพิจารณาเปนรายตัวชี้วัดเรียงลําดับ 
ดังนี้  
 การปฏิบัติหนาท่ี     ไดคะแนน  93.31  คะแนน 
 การใชอํานาจ    ไดคะแนน  82.34  คะแนน 
 การใชงบประมาณ    ไดคะแนน  81.94  คะแนน 
 การใชทรัพยสินของทางราชการ   ไดคะแนน  81.36  คะแนน 
 การแกไขปญหาการทุจริต    ไดคะแนน  80.88  คะแนน 
 คุณภาพการดําเนินงาน    ไดคะแนน  66.49  คะแนน 
 ประสิทธิภาพการสื่อสาร     ไดคะแนน  64.86  คะแนน 
 การปรับปรุงการทํางาน    ไดคะแนน  62.53  คะแนน 
 การเปดเผยขอมูล     ไดคะแนน  35.63  คะแนน 
 การปองกันการทุจริต     ไดคะแนน  12.50  คะแนน  

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลการวิเคราะหและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA)  

 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

              ******************************************* 
1.ผลคะแนนการประเมิน 
 ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ในภาพรวมไดคะแนน 62.54            
คะแนน ระดับผลการประเมินอยูในระดับ   D  มีรายละเอียดคะแนนสูงสุดเม่ือพิจารณาเปนรายตัวชี้วัด
เรียงลําดับ ดังนี้  
 การปฏิบัติหนาท่ี     ไดคะแนน  96.17  คะแนน 
 การแกไขปญหาการทุจริต     ไดคะแนน  91.26  คะแนน 
 คุณภาพการดําเนินงาน     ไดคะแนน  86.38  คะแนน 
 ประสิทธิภาพการสื่อสาร     ไดคะแนน  82.51  คะแนน 
 การใชงบประมาณ     ไดคะแนน  82.24  คะแนน 
 การใชทรัพยสินของทางราชการ    ไดคะแนน  81.28  คะแนน 
 การปรับปรุงระบบการทํางาน     ไดคะแนน  80.43  คะแนน 
 การใชอํานาจ     ไดคะแนน  80.31  คะแนน 
 การเปดเผยขอมูล     ไดคะแนน  39.90  คะแนน 
 การปองกันการทุจริต     ไดคะแนน  18.75  คะแนน  
 
2.การวิเคราะหขอมูล 
- เจาหนาท่ีในหนวยงานจะตองปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยาง เครงครัด 
  - เจาหนาท่ีในหนวยงานจะตองปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตออยางเทาเทียมกัน ไม
วา จะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัว  
 - เจาหนาท่ีในหนวยงานจะตองปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน มุงผลสําเร็จของงาน ใหความสําคัญกับ 
งานมากกวาธุระสวนตัว และมีความรับผิดชอบตอในหนาท่ี หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ 
ตนเองตองพรอมรับผิดชอบ 
 - เจาหนาท่ีในหนวยงานจะตองไมมีสวนเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนๆ จากผูมาติดตอเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  
 - การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานและการเผยแพรใหเจาหนาท่ี 
ในหนวยงานรับรูอยางท่ัวถึง 
 - การใชจายงบประมาณของหนวยงานตองเปนไปอยางคุมคา และเปนไปตามวัตถุประสงค 
ไมใชจายเพ่ือประโยชนแกสวนตัว กลุม หรือพวกพองของเจาหนาท่ีคนใดในหนวยงาน 
 - การเบิกจายเงินของเจาหนาท่ีในหนวยงาน ตองไมมีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ 
 - การจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ ตองมีลักษณะโปรงใส ตรวจสอบได 
ไมเปนการเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 - การเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
โดยการสอบถาม ทักทวง หรือรองเรียนไดอยางสะดวก 
  
 
 



 
 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ 
 - ผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมตามตําแหนงหนาท่ี 
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองเปนไปตามระดับคุณภาพของผลงาน 
 - การคัดเลือกเจาหนาท่ีเพ่ือเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา อยาง 
โปรงใสและเปนธรรม 
 - การบริหารงานบุคคลตองไมมีการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ ปราศจากการซ้ือขายตําแหนง 
หรือเอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
 - เจาหนาท่ีในหนวยงานมีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุม 
หรือพวกพอง 
 - ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานตองมีกระบวนการ 
ท่ีชัดเจนและสะดวก 
 - กรณีเจาหนาท่ีในหนวยงานและบุคคลภายนอก มีการนําทรัพยสินของทางราชการไปใชตอง
มีการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินอยางถูกตอง 
 - ตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชการกํากับดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสิน
ของราชการ และเผยแพรใหเจาหนาท่ีไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
 - ปญหาการทุจริตในหนวยงานตองไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม 
 - การนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุง
การทํางาน 
 - การรองเรียนของเจาหนาท่ีในหนวยงานเม่ือพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนใน
หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
 - เจาหนาท่ีในหนวยงานตองใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ การใหบริการแกผูมาติดตอ
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
 - หนวยงานตองมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 - การเผยแพรขอมูลตางๆ และผลการดําเนินงานของหนวยงานตองเขาถึงงาย มีหลากหลาย
ชองทาง และขอมูลตองครบถวนและเปนปจจุบัน 
 - มีชองทางในการรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การใหบริการ 
 - มีการชี้แจงและตอบคําถามเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
 - มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 - การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การใหบริการของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
 - การปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน การใหบริการแกผูมาติดตอใหดีข้ึน 
 - การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน การใหบริการแกผูมาติดตอเพ่ือใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 
 - เปดโอกาสใหผูมาติดตอ เขามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน การใหบริการ
ใหดีข้ึน 
 - ปรับปรุงการดําเนินงาน การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
 - ชองทางท่ีผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงานผาน
ทางเว็บไซตของหนวยงาน (E-Service) 
แนวทางในการปฏิบัติ 
 - กําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
 - กําหนดใหมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดในทุกภารกิจ 
 - ประกาศแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ใหเจาหนาท่ีรับรูอยางท่ัวถึงใน
ทุกระดับ 
 - กําหนดมาตรการ วางระบบในการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและผูเสนองาน 
 - ควรมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือนําผลการวิเคราะหมา 
ใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณท่ีดําเนินการอยูเพ่ือทําใหการจัดซ้ือจัดจางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
 - ควรมีการมอบหมายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในแตละงานใหตรงตาม
หนาท่ี 
 - ควรแจงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 
 - ควรมีการเผยแพรข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงาน
ใหเจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 
 - จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช การกํากับดูแล และการตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการ และเผยแพรใหเจาหนาท่ีรับทราบและปฏิบัติ 
 - ควรมีการสรางความรูความเขาใจกับเจาหนาท่ีถึงประโยชนของขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบท่ีจะนําไปปรับปรุงการทํางาน 
 - ประชาสัมพันธคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนใหประชาชนและเจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 จากการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพ่ือกําหนด มาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ดังนี ้                                                                                                                                                                                                                              
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1.เสริมสรางความรูใหกับ
บุคลากรในหนวยงานเร่ือง
การ แยกแยะระหวาง 
ผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

1.ประชาสัมพันธใหความรูเร่ือง
ผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 

สํานักปลัด ม.ค.-มิ.ย.65 รายงานผลดาํเนนิการในการ
ประชุมประจําเดือนและผาน
เว็บไซต 
www.main.office.JD@gmail.
com 
 

2.ปรับปรุงเว็บไซตหนวย 
งานใหสอดคลองกับการ 
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดาํเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
 
 
 
 
 
 
 

1.แจง admin ปรับปรุง เว็บไซต
และอัพเดทขอมูล  ใหสอดคลอง
กับแน วทางการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ
(ITA) เชน  
- จัดใหมีชองทางรองเรียน การ
ทุจริตแยกจากชอง ทางการ
รองเรียนทั่วไป 
 -ปรับปรุงขอมูลผูบริหาร ให
ครบถวนทั้ง ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
รูปถาย และ ชองทางการติดตอ 
 -จัดใหมีชองทางการ ปฏิสัมพันธ
กับผูรับบริการ และประชําชน
ทั่วไป 
 -จัดใหมีบริการผานระบบ e-
service 

สํานักปลัด ม.ค.-มิ.ย.65 รายงานผลดาํเนนิการผาน
เว็บไซต 
www.main.office.JD@gmail.
com 

  

3.การแกไขปญหาการทุจริต
ในหนวยงาน 

1.ผูบังคับบัญชาติดตามการ ท า
งานอยางใกลชิด 2.รายงานผลการ
ดําเนินงานตอเนื่องทุกเดือน  
3.ให ป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ยบ โด ย
เครงครัด  
4.มอบหมายเจาหนาที่ ตรวจทาน
การทํางาน 
 
 

สํานักปลัด ตลอดป65 รายงานผลดาํเนนิการในการ
ประชุมประจําเดือนและผาน
เว็บไซต 
www.main.office.JD@gmail.
com 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4. การใชจายงบประมาณไม 
เปนไปตามวัตถุประสงค 

1.สํ า ร ว จ ค ว าม ต อ งก า รข อ ง 
ประชาชนความจํา เปน ในการ 
ดําเนินโครงการกิจกรรมกอน 
2.เสนอโครงการกิจกรรม กําหนด
ขอบเขตวัตถุประสงค ใหชัดเจน 
ประโยชนที่จะไดรับ 
3.ดํ า เนิ น โ ค ร ง ก า ร ให อ ยู ใ น 
ขอบเขตวัตถุประสงคที่กําหนด 

สํานักปลดั/ 
กองคลัง/กอง

การศึกษา 

ตลอดป65 รายงานผลการ ดําเนนิงานใน
การ ประชุมประจําเดือน ทุก
คร้ัง และสรุปรายงานหลังจาก
การ ดําเนินงานแลวเสร็จ 

5.การใชประโยชนสวนตัว
จากทรัพยสินของทาง 
ราชการ 

1.สรางฐานความคิดในการ 
แยกแยะประโยชนสวนตัวและ 
ประโยชนสวนรวม ในคราวที่ม ี
การประชุมประจําเดือน  
2.จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใน 
การยืมใชทรัพยสินของทาง 
ราชการ 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 

กอง
การศึกษา 
กองชาง 

ตลอดป65 รายงานผลการ ดําเนินงานใน
การ ประชุมประจําเดือน ทุก
คร้ังและรายงานผูบังคับบัญชา
ท ราบ ทุ ก ค ร้ั งห ลั งจ าก ใช 
ประโยชนแลว 

6.ก า ร เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห 
ประชาชนมี ส วน รวม กับ
กระบวนการ ดําเนินงาน 

1.มีกระบวนการสรรหา ประชาชน
เขามามีสวนรวม เปนกรรมการ
ฝายตางๆ  
2.แตงตั้งและแจงคําสั่งให ทราบ
เพื่ อ เข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม รั บ ฟ ง
ขอเสนอแนะ รวมพิจารณา 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

ตลอดป65 รายงานผลการ ดําเนนิงานใน
การ ประชุมประจําเดือน ทุก
คร้ัง และรายงาน สรุปผล
หลังจากมีการ ประชุม
กรรมการ 

7.การประชาสัมพั นธผล 
การดํ า เนิ น งานผ าน  สื่ อ
ชองทางที ่หลากหลาย 

1.กําหนดชองทางตางๆ เพื่อ แจง
ประชาสัมพันธผลการ ดําเนินงาน
ตางๆ 2.แสดงผลการดําเนินงาน
ผาน สื่อชองทางที่ กําหนดไวให 
หลากหลาย เพื่ อ อํานวยความ 
สะดวกแกประชาชน 

สํานักปลัด ตลอดป65 รายงานผลการ ดําเนนิงานใน
การ ประชุมประจําเดือน ทุก
คร้ัง 
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