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คำนำ  
 

ตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment: ITA) ถือเปนเครื่องมือใน การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเปน เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิง สราง
สรรคมากกวามุงจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ ตรวจสุขภาพองคกรประจำป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให หนวย
งานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบถึงสถานะและ ปญหาการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใส ขององค
กร ผลการประเมินที ่ไดจะชวยใหหนวยงาน ภาครัฐสามารถนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรให มี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การใหบริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดี 
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเปนเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA 
จึงไมไดเปนเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การปองกันการทุจริตในองคกรและการเปดเผยขอมูล 
ภาครัฐ แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน เพื่อใหทราบถึง ชองว
างของความไมเปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพสำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการตาง ๆ ในการ ปอง
กันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป  

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 2564         
ไดรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ    
(Integrity andTransparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลกระสัง  ประจำปงบประมาณ 2564  
และมีขอเสนอแนะเพ่ือใหดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการประเมิน ตอไปจึง
ไดจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ของ
เทศบาลตำบลกระสัง  ประจำปงบประมาณ 2565  

ผูจัดทำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนนิการของเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปงบประมาณ 2565 

 "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของเทศบาลตำบลกระสัง มีคะแนน
รวม 95 คะแนน อยูในระดับ AA มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ดาน IIT มีคะแนนรวม 91.95  คะแนน ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   93.66 คะแนน 
ตัวชี้วัดที ่2 การใช้งบประมาณ   90.53 คะแนน    
ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อำนาจ    91.59 คะแนน 
ตัวชี้วัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  90.77 คะแนน 
ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  93.23 คะแนน 

ดาน IIT เปนแบบวัดซึ่งสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผล
สัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน ผลการดำเนินงานในดาน IIT ของเทศบาล
ตำบลกระสัง มีคะแนนที่มีคาต่ำสุดดานการใชงบประมาณ ควรมีการสงเสริมใหหนวยงาน เปดโอกาสใหมีสวน 
รวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยเพิ่มการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน 

2. ดาน EIT  มีคะแนนรวม 92.67 คะแนน ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที ่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  93.14 คะแนน 
ตัวชี้วัดที ่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  94.12 คะแนน 
ตัวชี้วัดที ่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  90.76 คะแนน 

ดาน EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงวิธีการ และ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการ ซึ่งหนวยงานควรมีมาตรการ ลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การให
บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนร
วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ควรจะมีการนำ ระบบเทคโนโลยีใหบริการแกประชาชน โดย
ไมตองมาติดตอ ณ จุดบริการ เชน การยื่นคำรองทั่วไปผานเวปไซต ของหนวยงาน 

 3. ดาน OIT พบวา มีคะแนนรวม 83.71 คะแนน  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที ่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   92.42 คะแนน 
ตัวชี้วัดที ่ 10 การป้องกันการทุจริต  75.00 คะแนน 

ดาน OIT  เป็นการเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริต มีคะแนนสูง ซึ่งในดานการปอง
กันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส 
และเปนไป ตามหลัก ธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำปใหชัดเจน และ
เผยแพรตอ สาธารณะ พรอมทั้ง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง และการเปดเผยขอมูลตองใหเปนปจจุบัน สูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสม
บูรณ และงายตอการเขาถึงและแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม     
จึงควร ดำเนินการเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูล  

/การเปดเผย...  
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ดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป 
และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคน ข
อมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง และ 
ควรแสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตำแหนงที่สำคัญ และการ 
แบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควร
แสดงโครงสรางที่ครอบคลุมทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ 

ดานการปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะ 
ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำ 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่สำคัญ  
ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบ ให
ทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ ไดรายงานผลคะแนนการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ ( Integrity andTransparency 
Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลกระสังประจำป งบประมาณ 2565 และมีข อเสนอแนะเพื ่อให 
ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตอไป 
บัดนี้ ทุกกอง/สำนัก เทศบาลตำบลกระสังไดดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรม และ
ความโปรงใสของเทศบาลตำบลกระสังแลวเสร็จจึงรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง สงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปงบประมาณ 2565 ดังตอไปนี้ 
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รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลกระสัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การป้องกันการทุจริต 1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไข
การทุจริต (พ.ศ. 2565-2568) และเผยแพร่
ต่อสาธารณะพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
เทศบาล  
2. . เทศบาลตำบลกระสังได้กำหนด
มาตรการในการป้องกันแก้ไขการทุจริต 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะพร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล 
3. เทศบาลตำบลกระสังได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การ ทุจริต เช่น แต่งตั้งประชาชนเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่งตั้งเป็น
ตัวแทน ประชาคม เป็นต้น 
 

1. สำนักปลัดเทศบาล  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
5. กองการศึกษา 
6. กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
7. กองสวัสดิการสังคม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร
เทศบาล 
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 มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ 

เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าว ประชาสัมพันธ และ
มีชองทางการ ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ
และ ประชาชนทั่วไป โดยเผยแพรใน หัวข
อหรือตำแหนงที่สามารถเขาถึง และสืบคนข
อมูลไดโดย  งายทุก ชวงเวลา ผาน URL 
บนเว็บไซตหลัก ของหนวยงานโดยตรง 

1. สำนักปลัดเทศบาล  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
5. กองการศึกษา 
 6. กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
 7. กองสวัสดิการ 
สังคม 

ม.ค.65- มี.ค.
65 

มีการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานดานการบริหารงาน
ทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง 
หรือ จัด หาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรวมทั้งข่าวประชา
สัมพันธ และมีชองทางการปฏสิัมพันธ์
กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป    
โดยเผยแพรในหัวขอ หรือตำแหนงที่
สามารถเขาถึงและ สืบคนขอมูลไดโดย 
งาย ทุกชวงเวลา ผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของเทศบาล 

 

มาตรการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซอ้น และการ
ให้หรือรับสินบน 

1. จัดทำขอตกลงหรือประกาศให บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไมนำ ทรัพยสินของ 
หนวยงานไปใชเปน ประโยชนสวนตัว  
2. จัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการไปใชใน การ
ปฏิบัติงาน 

1. สำนักปลัดเทศบาล  
2. กองคลัง 

ม.ค.65- มี.ค.
65 

1. จัดทำคมูือการใชทรัพยสินของทาง 
ราชการ.  
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายใน 
รับทราบ  
3. สงหนังสือถึงผูนำชุมชนให ประชา
สัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน  
4. เผยแพรผานคมูือการใชทรัพยสิน 
ของทางราชการ ผานเว็บไซต  
5. เผยแพรผานคมูือการใชทรัพยสิน 
ของทางราชการ ผานเฟชบุก  
6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนา 
สำนักงาน 
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 มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การสร้าง ฐานความคดิ การ
แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัว 
และประโยชน์ ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคิด แยกแยะประโยชน์ 
ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม ในรููปแบบ 
การจดัอบรม / จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
รณรงค ์ 
2. กำหนดแนวทาง ปฏิบัติในการยืมใช้ 
ทรพัย์สินของราชการ 

สำนักปลัดเทศบาล ม.ค.-มี.ค 65 1. จัดอบรมปลูกฝงัฐานความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์์ส่วนตน และประ
โยชน์์ส่วนรวม  
2. จััดทำสื่อเรื่องการแยกแยะผลประ
โยชน์์ส่วนตัวและส่วนรว่ม
ประชาสัมพันธ์ แก่่บุุคลากรทุกฝา่ย  
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิิบัติ ใน
การยมืใช้ทรัพย์์สินขององค์์กร ปกครอง
ส่วนท้้องถิน่  

หากมีีบุุคลา
กรบรรจุุ/โอน/
ย้าย หรอื
ผู้บริหาร 
ท้องถิน่และ 
สมาชิกสภา 
ท้องถิน่เขา้มา 
ในหน่วยงาน
ควร ให้้สำนัก
ปลัดฯ แจ้งให้้
ทราบถงึ 
มาตรการต่าง 
ๆ ดังกล่าว
ของหนว่ยงาน 

 


