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การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซ่ึงเป�นหลักการพ้ืนฐานสําคัญของการประเมิน ITA ท่ีมาจาก 
“เป4ด” 2 ประการ คือ “เป4ดเผยข8อมูล” ของหน:วยงานภาครัฐเพ่ือให8สาธารณชนได8ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได8 และ “เป4ดโอกาส” ให8ผู8มีส:วนได8ส:วนเสียของหน:วยงานภาครัฐ ท้ังเจ8าหน8าท่ี
ภายในหน:วยงานและประชาชนผู8รับบริการหรือติดต:อกับหน:วยงานภาครัฐได8เข8ามามีส:วนร:วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต:อหน:วยงานภาครัฐผ:านการประเมิน ITA ซ่ึงการ “เป4ด” ท้ัง 2 ประการข8างต8นนั้นจะช:วย
ส:งเสริม   ให8หน:วยงานภาครัฐมีความโปร:งใสและนําไปสู:การต:อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุก         
ภาคส:วน 
 ท้ังนี้   การประเมิน ITA ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม:ได8 มุ:งเน8นให8หน:วยงานท่ีเข8ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให8ได8รับผลการประเมินท่ีสูงข้ึนเพียงเท:านั้น  แต:มุ:งหวังให8หน:วยงานภาครัฐได8มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด8านคุณธรรมและความโปร:งใสเพ่ือให8เกิดธรรมาภิบาลในหน:วยงานภาครัฐ                       
มีการดําเนินงานท่ีมุ:งให8เกิดประโยชนPต:อประชาชนและส:วนรวมเป�นสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน:วยงานภาครัฐ ส:งผลให8หน:วยงานภาครัฐบรรลุตามเปQาหมาย มีผลการประเมินผ:าน
เกณฑP (58 คะแนนข้ึนไป) ไม:น8อยกว:าร8อยละ 80 ตามท่ีกําหนดไว8ในแผนแม:บทภายใต8ยุทธศาสตรPชาติประเด็น
ท่ี 21 การต:อต8านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต:อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด8วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู8ของผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป�นแบบวัดท่ีให8ผู8ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรู8ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคPเพ่ือ
เก็บข8อมูลจากผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายใน โดยเป�นการประเมินระดับการรับรู8ของผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายในท่ีมีต:อ
หน:วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได8แก: ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน8าท่ี ตัวชี้วัดการใช8งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช8อํานาจ 
ตัวชี้วัดการใช8ทรัพยPสินของราชการ และตัวชี้วัดการแก8ไขป̀ญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู8ของผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป�นแบบวัดท่ีให8ผู8ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรู8ของตนเองโดยมีวัตถุประสงคPเพ่ือเก็บข8อมูล
จากผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายนอก โดยเป�นการประเมินระดับการรับรู8ของผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายนอกท่ีมีต:อ
หน:วยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได8แก: ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3. แบบตรวจการเป4ดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป�นแบบวัดท่ีให8ผู8ตอบเลือกตอบมีหรือไม  :มีการเป4ดเผยข8อมูล พร8อมท้ังระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู:แหล:งท่ี
อยู:ของการเป4ดเผยข8อมูล และระบุคําอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคําตอบโดยมีวัตถุประสงคPเพ่ือเก็บข8อมูลจากเว็บไซตP
ของหน:วยงาน โดยเป�นการประเมินระดับการเป4ดเผยข8อมูลต:อสาธารณะของหน:วยงานเพ่ือให8ประชาชนสามารถ
เข8าถึงข8อมูลในเว็บไซตPหลักของหน:วยงานได8 ใน 2 ตัวชี้วัด ได8แก: ตัวชี้วัดการเป4ดเผยข8อมูล(ประกอบด8วย 5 ตัวชี้วัด
ย:อย ได8แก: ข8อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                 
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การส:งเสริมความโปร:งใส) และตัวชี้วัดการปQองกันการทุจริต (ประกอบด8วย 2 ตัวชี้วัดย:อย ได8แก:การดําเนินการเพ่ือ
ปQองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือปQองกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ�การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลําดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค:าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเป�น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเปQาหมาย 
 แผนแม:บทภายใต8ยุทธศาสตรPชาติ ประเด็นท่ี 21 การต:อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม:บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได8กําหนดค:าเปQาหมายของตัวชี้วัดให8
หน:วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA ผ:านเกณฑP (85 คะแนน) มีสัดส:วนไม:น8อยกว:าร8อยละ 80  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตําบลป.าติ้ว 
คะแนนภาพรวมหน�วยงาน อปท. เทศบาลตําบลป.าติ้ว  : 85.95 คะแนน ระดับผลการประเมิน A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. การวิเคราะห�ผลการประเมิน 
  1) เทศบาลตําบลปkาต้ิว  ได8รับผลการประเมินอยู:ในระดับ A ( 85.95 คะแนน) ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 
จากปHงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได8รับผลการประเมินอยู:ในระดับ D ( 61.27 คะแนน) คิดเป�นร8อยละ 40.28             
( 24.68 คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปHงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปล่ียนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน8าท่ี 94.00 95.73 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช8งบประมาณ 84.62 88.51 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช8อํานาจ 90.44 95.95 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช8ทรัพยPสินของราชการ 89.14 94.94 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก8ไขป̀ญหาการทุจริต 91.11 95.95 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 77.94 92.93 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.97 88.25 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 75.43 87.34 เพ่ิมข้ึน 
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OIT 
9. การเป4ดเผยข8อมูล 47.13 79.21 เพ่ิมข้ึน 

10. การปQองกันการทุจริต 6.25 75.00 เพ่ิมข้ึน 

 คะแนนเฉล่ีย 61.27 85.95  
 ระดับการประเมิน D A  
 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดท่ีได8รับผลการประเมินมากท่ีสุด คือ การใช8อํานาจ และการแก8ไขป̀ญหาการทุจริต. 
  3.1 ตัวชี้วัดท่ี 3 , 5  
 
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดท่ีได8รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได8รับคะแนนมากกว:า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 การใช8อํานาจ 

4.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช8งบประมาณ 
4.3 ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช8อํานาจ 

  4.4 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช8ทรัพยPสินของราชการ 
  4.5 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก8ไขป̀ญหาการทุจริต 
  4.6 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
  4.7 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  4.8 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  
  
 5) จุดอ:อน : ตัวชี้วัดท่ีได8รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต:มีค:าคะแนนน8อยกว:า 80 คะแนน คือ  
  5.1 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเป4ดเผยข8อมูล 

5.2 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปQองกันการทุจริต 
 

 6) จุดอ:อน : ตัวชี้วัดท่ีได8รับผลการประเมินลดลง คือ  
  -ไม:มี- 
 
 2. ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช8งบประมาณ   
 

ผลการประเมิน พบว:า ข8อ I11  
ได8คะแนนประเมินน8อยท่ีสุดของ
ตัวชี้วัด คือ หน:วยงานของท:าน    
มีการจัดซ้ือจัดจ8าง/การจัดพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต:อไปนี้ มากน8อยเพียงใด 
- โปร:งใส ตรวจสอบได8 
- เอ้ือประโยชนPให8ผู8ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง 

1. ประชาสัมพันธPประกาศผลการจัดซ้ือ
จัดจ8าง เผยแพร:ทางช:องทางสื่อสารต:างๆ 
ของเทศบาล รวมท้ังเผยแพร:มาตรการ
ส:งเสริมความโปร:งใสในการจัดซ้ือจัดจ8าง 
หรือทําหนังสือแจ8งเป�นลายลักษณPอักษร
แก:บุคลากรเพ่ือรับทราบ  
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ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการ  
              สื่อสาร 
 

ผลการประเมิน พบว:า ข8อ E10  
ได8คะแนนประเมินน8อยท่ีสุดของ
ตัวชี้วัด คือ หน:วยงานท่ีท:าน
ติดต:อ มีช:องทางให8ผู8มาติดต:อ
ร8องเรียนการทุจริตของเจ8าหน8าท่ี
ในหน:วยงานหรือไม: 

1. ประชาสัมพันธP เผยแพร: ให8ประชาชน
รับทราบถึงช:องทางการร8องเรียนการ
ทุจริตของเจ8าหน8าท่ี 
 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ 
              การทํางาน 
 

ผลการประเมิน พบว:า ข8อง E13
ได8คะแนนประเมินน8อยท่ีสุดของ
ตัวชี้วัด คือ หน:วยงานท่ีท:าน
ติดต:อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช8          
ในการดําเนินงาน/การให8บริการ      
ให8เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ข้ึน หรือไม:  

1. นําระบบเทคโนโลยีมาใช8ในการ
ให8บริการประชาชน เช:น การนําเครื่อง
สแกนบัตรอเนกประสงคP มาใช8ในการข้ึน
ทะเบียน การจดทะเบียนขออนุญาต
ต:างๆ , การสแกนคิวอารPโค8ดขอรับ
บริการต:างๆ ,ปรับปรุงระบบ E-Service 
ผ:านเว็ปไซตPเทศบาล  เป�นต8น 
 

 

 3.. ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแกFไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเป4ดเผยข8อมูล 
 

1. O1 โครงสร8าง 
- ไม:แสดงโครงสร8างฝkายบริหาร
ท่ีประกอบด8วยคณะผู8บริหาร 
ได8แก: นายกฯ และรองนายกฯ  
 

2. O11 รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินงานประจําปH รอบ 6 
เดือน 
- ไม:แสดงรายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประจําปH 
2564 รอบ 6 เดือน 
 

3. O19 รายงานการกํากับติดตาม
การใช8จ:ายงบประมาณ 
ประจําปH รอบ 6 เดือน 
- ไม:พบรายงานการกํากับ
ติดตามการใช8จ:ายงบประมาณ
ท่ีเก่ียวข8องกับการดําเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

1. จัดทําโครงสร8าง ของบุคลาการท้ัง
ฝkายการเมือง และส:วนราชใน
สํานักงาน  
 
 
1. จัดทําการประเมินผลแผนพัฒนา
ท8องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 
เดือนแรกของปHงบประมาณ และ
เผยแพร:ให8ประชาชนทราบทันที 
 
 
 
1. แสดงความก8าวหน8าในการ
ดําเนินงานตามแผนการใช8จ:าย
งบประมาณประจําปHในข8อ O18 โดย
จัดทําข8อมูลเป�นแบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ท่ีมี
ข8อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปHงบประมาณ 
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4. O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ8าง

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
- ไม:พบสรุปผลการจัดซ้ือจัด
จ8างหรือการจัดหาพัสดุโดยทํา
การแยกเป�นรายเดือน 
 

5. O24 รายงานผลการจัดซ้ือ         
จัดจ8างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําปH 
- ไม:พบรายละเอียดโครงการใน
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ8าง
หรือการจัดหาพัสดุประจําปH 
 

6. O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปH 
- ไม:พบ รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปH 

 
1. แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ8างของ
หน:วยงาน โดยมีข8อมูลรายละเอียดผล
การจัดซ้ือจัดจ8าง แยกไฟลPเป�นเดือนๆ 
 
 
 
1. แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ8างของ
หน:วยงาน มีข8อมูลรายละเอียด 
ยกตัวอย:างเช:น งบประมาณท่ีใช8ในการ
จัดซ้ือจัดจ8าง ป̀ญหา อุปสรรค 
ข8อเสนอแนะ เป�นต8น 
 
 
1. แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มีข8อมูลรายละเอียด
การดําเนินการ อย:างน8อย
ประกอบด8วย ผลการดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ป̀ญหา อุปสรรค และข8อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปQองกันการ
ทุจริต 
 

1. O43 การดําเนินการตาม
มาตรการส:งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร:งใสภายในหน:วยงาน 
 
 

1. แสดงความก8าวหน8าหรือผลการ
ดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส:งเสริม
คุณธรรมและความโปร:งใสภายใน
หน:วยงาน โดยมีข8อมูลรายละเอียด
ตามมาตรการเพ่ือส:งเสริมคุณธรรม
และความโปร:งใสภายในหน:วยงานใน
ข8อ O42 ไปสู:การปฏิบัติอย:างเป�น
รูปธรรม 
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มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลตําบลป.าติ้ว ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะหPผลการประเมินคุณธรรมและความโปร:งใสในการดําเนินงาน ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 นํามาสู:ข8อเสนอแนะในการกําหนดมาตรการ
ในการส:งเสริมคุณธรรมและความโปร:งใสภายในหน:วยงานของ เทศบาลตําบลปkาติ้ว ดังนี้ 

1. ด8าน IIT มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การดําเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช8งบประมาณ   (1) การใช8จ:ายงบประมาณ  

 
(1) สร8างการรับรู8เกี่ยวกับแผนการใช8จ:าย
งบประมาณประจําปH ให8 บุคลากรภายใน
หน:วยงาน  
(2) เป4ดโอกาสให8บุคลากรภายในหน:วยงานมี
ส: ว นร: ว ม ในการตร วจสอบกา ร ใ ช8 จ: า ย
งบประมาณ  
(3) มีช:องทางเพื่อให8บุคลากรภายใน
หน:วยงานสามารถแจ8งเบาะแสที่สงสัย  โดยมี
มาตรการคุ8มครองผู8ร8องเรียน  

1 .   หลั งจากประกาศใช8 เทศบัญญั ติ
งบประมาณประจําปH มีการเผยแพร:ผ:าน
เว็บไซตPเทศบาล มีการการส:งหนังสือและ
ประกาศไปยังหมู:บ8าน นายอําเภอ และ
ผู8ว:าราชการจังหวัด 
     - มีการดําเนินการเรียบร8อยแล8ว 

 
2. ด8าน EIT มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การดําเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 
              การสื่อสาร 
 

(1) ช:องทางให8ผู8มาติดต:อร8องเรียนการทุจริต
ของเจ8าหน8าที่ในหน:วยงาน 

(1) ปรับปรุงคู:มือแนวทางการปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร8องเรียนการทุจริต/แจ8งเบาะแส
ด8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(2) ต8องมีการเป4ดเผย ข8อเท็จจริงแก:ผู8มาใช8
บริการอย:างถูกต8อง ตรงไปตรงมา และมี

1. ปรับปรุงคู:มือแนวทางการปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร8องเรียนการทุจริต/แจ8ง
เบาะแสด8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และปรับปรุงคําสั่งแต:งตั้งผู8รับผิดชอบ 
      - มีการดําเนินการเรียบร8อยแล8ว   
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แนวทางในการให8ผู8มาติดต:ออย:างโปร:งใส  
(3) ทุกส:วนราชการควรเผยแพร:  
การปฏิบัติงานต:างๆ ในอํานาจ หน8าที่ ความ
รับผิดชอบ ผ:านช:องทางสื่อสารต:างๆ ของ
เทศบาล เพื่อให8ประชาชนตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในหน8าที่ได8 

2. ปรับปรุงเว็บไซตP เฟสบุsค ไลนP ให8มี
ข8อมูลเป�นป̀จจุบัน 
      - มีการดําเนินการเรียบร8อยแล8ว 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ 
              การทํางาน 
 

(1) การนําเทคโนโลยีมาใช8ในการดําเนินงาน/
การให8บริการให8เกิดความสะดวกรวดเร็ว         
มากขึ้น 

(1) ปรับปรุงระบบ E-Service ผ:านเว็บไซตP
เทศบาล   
(2 )  ประกาศยกเลิ กการขอสํ า เนา บัตร
ประชาชนในการขอรับบริการการขึ้นทะเบียน
ต:างๆ  

(1) ปรับปรุงระบบ E-Service ผ:าน
เว็บไซตPเทศบาล   
(2) ประกาศยกเลิกการเรียกสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน
บ8าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู8สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ 
และเบี้ยยังชีพผู8ปkวยเอดสP โดยการนํา
เครื่องอ:านบัตรอเนกประสงคPมาใช8แทน 

 
3. ด8าน OIT  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การดําเนินการ 

ตัวชี้วัดที่  9  การเป4ดเผยข8อมูล  1. จัดทําโครงสร8าง ของบุคลาการทั้งฝkาย
การเมือง และส:วนราชในสํานักงาน  
 
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ8างของหน:วยงาน 
โดยมีข8อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ8าง 
แยกไฟลPเป�นเดือนๆ 

(1) ประชาสัมพันธPโครงสร8างของหน:วยงานให8
ครอบคลุม  
 
(1) แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ8างของ
หน:วยงาน โดยมีข8อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ8าง แยกไฟลPเป�นเดือนๆ 

- มีการดําเนินการเรียบร8อยแล8ว 
 
 
- มีการดําเนินการเรียบร8อยแล8ว 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูFรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
(1) สร8างการรับรู8เกี่ยวกับแผนการใช8จ:าย
งบประมาณประจํ าปH ให8 บุคลากรภายใน
หน:วยงาน  

ประชุมพนักงานเพื่อซักซ8อมทําความเข8าใจในการจัดทํางบประมาณ
ประจําปH 

สํานักปลัด รายงาน
ความก8าวหน8า  
และสรุปผล ณ         
สิ้นปHงบประมาณ (2) เป4ดโอกาสให8บุคลากรภายในหน:วยงานมี

ส:วนร:วมในการตรวจสอบการใช8จ:าย
งบประมาณ  

ประชาสัมพันธPช:องทางการร8องเรียน การให8ข8อเสนอแนะเพื่อให8บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

(3) มีช:องทางเพื่อให8บุคลากรภายในหน:วยงาน
สามารถแจ8งเบาะแสที่สงสัย  โดยมีมาตรการ
คุ8มครองผู8ร8องเรียน 

-แต:งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร8องเรียน ร8องทุกขP 
-ประชาสัมพันธPช:องทางการร8องเรียน การให8ข8อเสนอแนะเพื่อให8บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ 

สํานักปลัด 

(4) ปรับปรุงคู:มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร8องเรียนการทุจริต/แจ8งเบาะแสด8านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ฝtกอบรมเสริมสร8างวัฒนธรรมองคPกรตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ
ประชุมพนักงานเพื่อให8ความรู8เกี่ยวกับการปQองกันการทุจริต 

สํานักปลัด 

(5) ต8องมีการเป4ดเผย ข8อเท็จจริงแก:ผู8มาใช8
บริการอย:างถูกต8อง ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให8ผู8มาติดต:ออย:างโปร:งใส  

รณรงคPให8ความรู8เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร:งใสในการ            
ดําเนินงานของหน:วยงานภาครัฐ ผ:านสื่อสังคมออนไลนPหรือสื่อสารสนเทศ
ของหน:วยงาน 

ทุกส:วนราชการ 

(6) ทุกส:วนราชการควรเผยแพร: การปฏิบัติงาน
ต:างๆ ในอํานาจ หน8าที่ ความรับผิดชอบ ผ:าน
ช:องทางสื่อสารต:างๆ ของเทศบาล เพื่อให8
ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน8าที่ได8 

รณรงคPให8ความรู8เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร:งใสในการ
ดําเนินงานของหน:วยงานภาครัฐ ผ:านสื่อสังคมออนไลนPหรือสื่อสารสนเทศ
ของหน:วยงาน 

ทุกส:วนราชการ 

(7) ปรับปรุงระบบ E-Service ผ:านเว็บไซตP
เทศบาล   
 

 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซตPของหน:วยงานให8เป�นป̀จจุบัน ทุกส:วนราชการ 
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(8) ประกาศยกเลิกการขอสําเนาบัตรประชาชน
ในการขอรับบริการการขึ้นทะเบียนต:างๆ 

จัดหา/บํารุงรักษาเครื่องอ:านบัตรอเนกประสงคP สํานักปลัด  

(9) ประชาสัมพันธPโครงสร8างของหน:วยงานให8
ครอบคลุม  

ประชาสัมพันธPโครงสร8างของหน:วยงานให8ครอบคลุม ผ:านเว็บไซตP
เทศบาลตําบลปkาติ้ว 

 

สํานักปลัด 

(10) แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ8างของ
หน:วยงาน โดยมีข8อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ8าง แยกไฟลPเป�นเดือนๆ 

มีการแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ8างของหน:วยงาน โดยมีข8อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ8าง แยกไฟลPเป�นเดือนๆ 

กองคลัง 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 






