
มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565        
เทศบาลตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม� 

                   ----------------------------------------------------- 

1.การวิเคราะห-ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลสันกําแพง ป�งบประมาณ พ.ศ.2564   
 จากผลการประเมิน ITA ในป�งบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลสันกําแพง พบว&ามีผลคะแนน  
คะแนน อยู&ในระดับ B  ดังนี้ 

 

 



ผลคะแนนประเมินแต�ละตัวช้ีวัด 

ด5าน/ตัวช้ีวัด                           หัวข5อการประเมิน  คะแนน 
ด5านท่ี 1  IIT  ประเมินจากผู5มีส�วนได5เสียภายใน  (บุคลากร)   

 การปฏิบัติหน5าท่ี   92.20 
I1 บุคลากรในหน&วยงานของท&านปฏิบัติงานหรือให3บริการแก&ผู3ที่มาติดต&อ ตามประเด็นดังต&อไปนี้ มากน3อยเพียงใด   86.33 
I2 บุคลากรในหน&วยงานของท&าน ปฏิบัติงานหรือให3บริการ แก&ผู3มาติดต&อทั่ว ๆ ไป กับผู3มาติดต&อที่รู3จักเป:นการส&วน

ตัวอย&างเท&าเทียมกัน มากน3อยเพียงใด 
86.63 

I3 บุคลากรในหน&วยงานของท&าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดงัต&อไปนี้ อย&างไร 82.19 
I4 บุคลากรในหน&วยงานของท&าน มีการเรียกรับสิ่งดังต&อไปนี้ จากผู3มาติดต&อ เพื่อแลกกับการปฏิบตัิงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือให3บริการ หรือไม& 
98.72 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ที่ให3กันในโอกาสต&าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให3กันตามมารยาททีป่ฏิบัติกันในสังคมแล3ว บุคลากรในหน&วยงานของท&าน มีการรับสิ่ง
ดังต&อไปนี้ หรือไม&  

99.36 

I6 บุคลากรในหน&วยงานของท&าน มีการให3สิ่งดังต&อไปนี้ แก&บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร3าง
ความสัมพันธDท่ีดีและคาดหวังให3มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม&  

100.00 

 การใช5งบประมาณ    73.89 
I7 ท&านรู3เก่ียวกับแผนการใช3จ&ายงบประมาณประจาํป� ของหน&วยงานของท&าน มากน3อยเพียงใด    62.29 
I8 หน&วยงานของท&าน ใช3จ&ายงบประมาณ โดยคํานงึถึงประเดน็ดังต&อไปนี้ มากน3อยเพียงใด    87.62 
I9 หน&วยงานของท&าน ใช3จ&ายงบประมาณเพื่อประโยชนDส&วนตัว กลุ&ม หรือพวกพ3อง มากน3อยเพียงใด    94.27 
I10 บุคลากรในหน&วยงานของท&าน มีการเบิกจ&ายเงิน ที่เป:นเท็จ เช&น ค&าทาํงานล&วงเวลา ค&าวัสดุอุปกรณD                            

หรือค&าเดินทาง ฯลฯ มากน3อยเพียงใด  
  96.81 

I11 หน&วยงานของท&าน มีการจัดซ้ือจัดจ3าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต&อไปนี้ มากน3อย
เพียงใด  

  87.20 

I12 หน&วยงานของท&าน เปLดโอกาสให3ท&าน มีส&วนร&วม ในการตรวจสอบการใช3จ&ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต&อไปนี้  มากน3อยเพียงใด  

 74.51 

 การใช5อํานาจ  86.83 
I13 ท&านได3รับมอบหมายงานจากผู3บังคับบัญชาอย&างเป:นธรรม มากน3อยเพียงใด   77.75 
I14 ท&านได3รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย&างถูกต3อง มากน3อยเพียงใด   79.65 
I15 ผู3บังคับบัญชาของท&าน มีการคัดเลือกผู3เข3ารับการฝNกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให3ทุนการศึกษา                     

อย&างเป:นธรรม มากน3อยเพียงใด  
 77.77 

I16 ท&านเคยถูกผู3บังคับบัญชาสั่งการให3ทําธุระส&วนตวัของผู3บังคับบญัชา มากน3อยเพียงใด   92.37 
I17 ท&านเคยถูกผู3บังคับบัญชาสั่งการให3ทําในสิ่งทีไ่ม&ถูกต3อง หรือมีความเสี่ยงต&อการทุจริต มากน3อยเพียงใด   97.46 
I18 การบริหารงานบุคคลของหน&วยงานของท&าน มีลักษณะดังต&อไปนี้ มากน3อยเพียงใด   95.90 

 

 



 

ด5านท่ี 1  IIT  ประเมินจากผู5มีส�วนได5เสียภายใน  (บุคลากร)   

 การใช5ทรัพย-สินของราชการ   79.62 
I19 บุคลากรในหน&วยงานของท&าน มีการเอาทรัพยDสินของราชการไปเป:นของส&วนตัว หรือนําไปให3กลุ&มหรือพวกพ3อง 

มากน3อยเพียงใด  
  92.30 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยDสินของราชการ ไปใช3ปฏิบตัิงานในหน&วยงานของท&าน                                      
มีความสะดวกมากน3อยเพียงใด  

62.98 

I21 ถ3าต3องมีการขอยืมทรัพยDสินของราชการ ไปใช3ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน&วยงานของท&าน มีการขออนุญาต                    
อย&างถูกต3อง มากน3อยเพียงใด  

76.48 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยDสินของราชการไปใช3 โดยไม&ได3ขออนุญาตอย&างถูกต3อง จาก
หน&วยงานของท&าน มากน3อยเพยีงใด  

93.62 

I23 ท&านรู3แนวปฏิบัติของหน&วยงานของท&าน เก่ียวกับการใช3ทรัพยDสนิของราชการที่ถูกต3อง มากน3อยเพียงใด  71.33 
I24 หน&วยงานของท&าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช3ทรัพยDสินของราชการ เพื่อปOองกันไม&ให3มีการนําไปใช3

ประโยชนDส&วนตัว กลุ&ม หรือพวกพ3อง มากน3อยเพียงใด  
  80.92 

 การแก5ไขปBญหาการทุจริต   84.36 
I25 ผู3บริหารสูงสดุของหน&วยงานของท&าน ให3ความสําคัญ กับการต&อต3านการทุจริต มากน3อยเพียงใด    89.19 
I26 หน&วยงานของท&าน มีการดําเนนิการ ดังต&อไปนี้ หรือไม& 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปOองกันการทุจริตในหน&วยงานให3มีประสิทธิภาพ 
- จัดทําแผนงานด3านการปOองกันและปราบปรามการทุจริตของหน&วยงาน 

  96.10 

I27 ปQญหาการทุจริตในหน&วยงานของท&าน ได3รับการแก3ไข มากน3อยเพียงใด   78.31 
I28 หน&วยงานของท&าน มีการดําเนนิการดังต&อไปนี้ ต&อการทุจริตในหน&วยงาน มากน3อยเพียงใด 

- เผ3าระวังการทุจริต 
- ตรวจสอบการทุจริต 
- ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต  

 82.62 

I29 หน&วยงานของท&าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝRายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน&วยงานไปปรับปรุง
การทํางาน เพื่อปOองกันการทุจริตในหน&วยงาน มากน3อยเพียงใด  

 82.21 

I30 หากท&านพบเห็นแนวโน3มการทจุริตที่จะเกิดข้ึนในหน&วยงานของท&าน ท&านมีความคิดเห็นต&อประเด็นดังต&อไปนี้ 
อย&างไร 
- สามารถร3องเรียนและส&งหลักฐานได3อย&างสะดวก 
- สามารถติดตามผลการร3องเรียนได3 
- ม่ันใจว&าจะมีการดําเนนิการอย&างตรงไปตรงมา 
- ม่ันใจว&าจะปลอดภัยและไม&มผีลกระทบต&อตนเอง  

77.70 

 

 

 



 

ด5านท่ี 2  EIT ประเมินจากผู5มีส�วนได5เสียภายนอก (บุคคล/นิติบุคคลภายนอก) 

 คุณภาพการดําเนินงาน   90.49 
E1 เจ3าหน3าที่ของหน&วยงานที่ท&านตดิต&อ ปฏิบัติงาน/ให3บริการแก&ท&าน ตามประเด็นดังต&อไปนี้ มากน3อยเพียงใด 

- เป:นไปตามข้ันตอนที่กําหนด 
- เป:นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

  80.50 

E2 เจ3าหน3าที่ของหน&วยงานที่ท&านตดิต&อ ปฏิบัติงาน/ให3บริการแก&ท&าน กับผู3มาติดต&ออ่ืน ๆ อย&างเท&าเทียมกันมาก
น3อยเพียงใด  

  91.37 

E3 เจ3าหน3าที่ของหน&วยงานที่ท&านตดิต&อ ให3ข3อมูลเก่ียวกับการดําเนนิการ/ให3บริการแก&ท&านอย&างตรงไปตรงมา ไม&
ปLดบังหรือบิดเบือนข3อมูล มากน3อยเพียงใด  

87.76 

E4 ในระยะเวลา 1 ป�ที่ผ&านมา ท&านเคยถูกเจ3าหน3าที่ของหน&วยงานที่ท&านติดต&อร3องขอให3จ&ายหรือให3สิ่งดังต&อไปนี้ 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให3บริการ หรือไม&  

100.00 

E5 หน&วยงานที่ท&านติดต&อ มีการดาํเนินงาน โดยคํานงึถึงประโยชนDของประชาชนและส&วนรวมเป:นหลัก มากน3อย
เพียงใด  

92.83 

 ประสิทธิภาพการส่ือสาร    92.29 

E6 การเผยแพร&ข3อมูลของหน&วยงานที่ท&านติดต&อ มีลักษณะดังต&อไปนี้ มากน3อยเพียงใด    85.97 
 - เข3าถึงง&าย ไม&ซบัซ3อน 

- มีช&องทางหลากหลาย 
 

E7 หน&วยงานที่ท&านติดต&อ มีการเผยแพร&ผลงานหรือข3อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย&างชัดเจน มากน3อยเพียงใด  87.04 
E8 หน&วยงานที่ท&านติดต&อ มีช&องทางรับฟQงคําตชิมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให3บริการ หรือไม& 100.0 
E9 หน&วยงานที่ท&านติดต&อ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีข3อกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนนิงานได3อย&างชัดเจน 

มากน3อยเพียงใด  
 88.46 

E10 หน&วยงานที่ท&านติดต&อ มีช&องทางให3ผู3มาติดต&อร3องเรียนการทุจริตของเจ3าหน3าที่ในหน&วยงานหรือไม&  100.00 
 การปรับปรุงการทํางาน  88.61 

E11 เจ3าหน3าที่ของหน&วยงานที่ท&านตดิต&อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให3บริการให3ดีข้ึนมากน3อย
เพียงใด  

 85.59 

E12 หน&วยงานที่ท&านติดต&อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การให3บริการดีข้ึน มากน3อยเพียงใด  85.59 
E13 หน&วยงานที่ท&านติดต&อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช3ในการดําเนนิงาน/การให3บริการ ให3เกิดความสะดวกรวดเร็ว  

มากข้ึน หรือไม&  
100.0 

E14 หน&วยงานที่ท&านติดต&อ เปLดโอกาสให3ผู3รับบริการ ผู3มาติดต&อ หรือผู3มีส&วนได3ส&วนเสีย เข3าไปมีส&วนร&วมในการ
ปรับปรุงพฒันาการดําเนินงาน/การให3บริการของหน&วยงานได3ดข้ึีน มากน3อยเพียงใด  

 83.30 

E15 หน&วยงานที่ท&านติดต&อ มีการปรับปรุงการดาํเนินงาน/การให3บริการให3มีความโปร&งใสมากข้ึน มากน3อยเพียงใด  88.48 
 

 

 



 

ด5านท่ี 3  OIT  ประเมินจากการเปGดเผยข5อมูลสาธารณะผ�านทางเว็ปไซต-ของเทศบาล                                         

 การเปGดเผยข5อมูล 85.56 
 ตัวชี้วัดย�อยที่ 9.1 ข5อมูลพ้ืนฐาน  
 ข5อมูลพ้ืนฐาน  
 O1 โครงสร3าง   100.00 
 O2 ข3อมูลผู3บริหาร ยังไม&มีข3อมูลฃผู3บริหาร (ไม&พบข3อมูลที่ถูกต3องตามองคDประกอบ)  0.00 
 O3 อํานาจหน3าที ่   100.00 
 O4 แผนยุทธศาสตรDหรือแผนพัฒนาหน&วยงาน   100.00 
 O5 ข3อมูลการติดต&อ   100.00 
 O6 กฎหมายที่เก่ียวข3อง   100.00 
 ข�าวประชาสัมพันธ-  
 O7 ข&าวประชาสัมพนัธD   100.0 
 การปฏิสัมพันธ-ข5อมูล  
 O8 Q&A   100.00 
 O9 Social Network   100.00 
 ตัวชี้วัดย�อยที่ 9.2  การบริหารงาน  
 แผนการดําเนินงาน  
 O10 แผนดําเนนิงานประจําป�   100.00 
 O11 รายงานการกํากับติดตามการดาํเนินงานประจาํป� รอบ 6 เดือน   100.00 
 O12 รายงานผลการดําเนนิงานประจาํป�   100.00 
 การปฏิบัติงาน  
 O13 คู&มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   100.00 
 การให5บริการ  
 O14 คู&มือหรือมาตรฐานการให3บริการ   100.00 
 O15 ข3อมูลเชิงสถิติการให3บริการ   100.00 
 O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให3บริการ   100.00 
 O17 E-Service ไม&นับเป:น E-Service การดาวนDโหลดเอกสาร/ ระบบการจองคิวออนไลนD เพื่อรับบริการ 

            / ระบบรับ เร่ืองร3องเรียน/ระบบรับเร่ือง ร3องเรียนการทุจริต/ระบบ รับความคิดเห็น/ ระบบ Q&A 
0.00 

 ตัวชี้วัดย�อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
 แผนการใช5จ�ายงบประมาณประจําป�  
 O18 แผนการใช3จ&ายงบประมาณประจําป� ขาดข3อมูลไตรมาสที่ 4 (ส&งลิงกDใหม& ไม&ชี้แจงข3อมูลเดิม ลิงกDเดิม 0.00 
 O19 รายงานการกํากับติดตามการใช3จ&ายงบประมาณ ประจาํป� รอบ 6 เดือน 

           (ตรวจความสอดคล3อง 2 ไตรมาสแรกได3)  
100.00 

 O20 รายงานผลการใช3จ&ายงบประมาณประจําป� ต3องแสดงรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการใช3จ&าย 
           งบประมาณ ประจําป� 2563 - ข3อมูลมีแค& 6 เดือน (ยืนยันเหตุผล/ผลคะแนนเดิม)  

0.00 

 



 

ด5านท่ี 3  OIT  ประเมินจากการเปGดเผยข5อมูลสาธารณะผ�านทางเว็ปไซต-ของเทศบาล                                         

 การจัดซื้อจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุ  
 O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ3างหรือแผนการจัดหาพัสด ุ   100.00 
 O22 ประกาศต&าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ3างหรือการจัดหาพัสด ุ   100.00 
 O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ3างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   100.00 
 O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ3างหรือการจัดหาพัสดุประจาํป�   100.00 

 ตัวชี้วัดย�อยที่ 9.4  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล   100.00 
 O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   100.00 
 O27 หลักเกณฑDการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   100.00 
 O28 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจาํป�   100.00 

 ตัวชี้วัดย�อยที่ 9.5  การส�งเสริมความโปร�งใส  

 การจัดการเร่ืองร5องเรียนการทุจริต  
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร3องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   100.0 
 O30 ช&องทางแจ3งเร่ืองร3องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ   100.00 
 O31 ข3อมูลเชิงสถิติเร่ืองร3องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (เป:นข3อมูลสถิติ อย&างน3อย 6 เดือนแรกของป�งบ 2564 (แก3ไข/เพิ่มข3อมูลใหม&)  
0.00 

 การเปGดโอกาสให5เกิดการมีส�วนร�วม 100.00 
 O32 ช&องทางการรับฟQงความคิดเห็น   100.00 
 O33 การเปLดโอกาสให3เกิดการมีส&วนร&วม    
 ตัวชี้วัดย�อยที่ 10.1  การดําเนินการเพ่ือปLองกันการทุจริต   
 เจตจํานงสุจริตของผู5บริหาร  
 O34 เจตจํานงสุจริตของผู3บริหาร   100.00 
 O35 การมีส&วนร&วมของผู3บริหาร  100.00 
 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือปLองกันการทุจริต  
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป�   100.00 
 O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   100.00 
 การเสริมสร5างวัฒนธรรมองค-กร  
 O38 การเสริมสร3างวัฒนธรรมองคDกร   100.00 
 แผนปฏิบัติการปLองกันการทจุริต  
 O39 แผนปฏิบัติการปOองกันการทุจริต   100.00 
 O40 รายงานการกํากับติดตามการดาํเนินการปOองกันการทุจริตประจําป� รอบ 6 เดือน   100.00 
 O41 รายงานผลการดําเนนิการปOองกันการทุจริตประจาํป�   100.00 

  



 

ด5านท่ี 3  OIT  ประเมินจากการเปGดเผยข5อมูลสาธารณะผ�านทางเว็ปไซต-ของเทศบาล                                         

 ตัวชี้วัดย�อยที่ 10.1  มาตรการภายในเพ่ือปLองกันการทุจริต    
 มาตรการส�งเสริมความโปร�งใสและปLองกันการทุจริตภายในหน�วยงาน  
 O42 มาตรการส&งเสริมคุณธรรมและความโปร&งใสภายในหน&วยงาน   100.00 
 O43 การดําเนินการตามมาตรการส&งเสริมคุณธรรมและความโปร&งใสภายในหน&วยงาน 

 ต3องแสดงผลการดําเนนิการตามมาตรการเพื่อส&งเสริมคุณธรรมและความโปร&งใสภายในหน&วยงาน  
           (ยืนยันเหตุผล/ผลคะแนนเดิม)  

   0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเคราะห-ผลคะแนนประเมินแต�ละตัวช้ีวัดท่ีได5รับคะแนนต่ําได5ดังนี้ 

ด5านท่ี 1  IIT  ประเมินจากผู5มีส�วนได5เสียภายใน  (บุคลากร)   
ข5อ                              หัวข5อการประเมิน  คะแนน 
I7 ท&านรู3เก่ียวกับแผนการใช3จ&ายงบประมาณประจําป�ของหน&วยงานท&านมากน3อยเพียงใด   62.29 
I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยDสินของทางราชการไปใช3ปฏิบัติงานในหน&วยงานของท&าน                

มีความสะดวกมากน3อยเพียงใด 
  62.98 

I23 ท&านรู3แนวปฏิบัติของหน&วยงานของท&าน เก่ียวกับการใช3ทรัพยDสินของราชการท่ีถูกต3อง              
มากน3อยเพียงใด 

  71.33 

I12 หน&วยงานของท&านเปLดโอกาสให3ท&านมีส&วนร&วมในการตรวจสอบการใช3จ&ายงบประมาณ               
ในประเด็น การสอบถาม ทักท3วง ร3องเรียน มากน3อยเพียงใด 

  74.51 

I21 ถ3าต3องมีการขอยืมทรัพยDสินของราชการไปใช3ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน&วยงานของท&าน                
มีการขออนุญาตอย&างถูกต3องมากน3อยเพียงใด 

  76.48 

I30 หากท&านพบเห็นแนวโน3มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน&วยงานของท&าน ท&านมีความคิดเห็นต&อ
ประเด็นการร3องเรียน ส&งหลักฐาน การติดตามผล การดําเนินการอย&างตรงไปตรงมา ความม่ันใจ
ว&าจะปลอดภัยและไม&มีผลกระทบต&อตนเอง 

  77.70 

I13 ท&านได3รับมอบหมายจากผู3บังคับบัญชาอย&างเป:นธรรม มากน3อยเพียงใด   77.75 
I15 ผู3บังคับบัญชาของท&าน มีการคัดเลือกผู3เข3ารับการฝNกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให3

ทุนการศึกษา อย&างเป:นธรรมมากน3อยเพียงใด 
  77.77 

I27 ปQญหาการทุจริตในหน&วยงานของท&าน ได3รับการแก3ไขมากน3อยเพียงใด   78.31 
I14 ท&านได3รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย&างถูกต3องมากน3อย

เพียงใด 
  79.65 

 

ด5านท่ี 2  EIT ประเมินจากผู5มีส�วนได5เสียภายนอก (บุคคล/นิติบุคคลภายนอก)  
ข5อ                              หัวข5อการประเมิน  คะแนน 
E1 เจ3าหน3าท่ีของหน&วยงานท่ีท&านติดต&อ ปฏิบัติงาน/ให3บริการแก&ท&านเป:นไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

และระยะเวลาท่ีกําหนดมากน3อยเพียงใด 
  80.50 

E14 หน&วยงานท่ีท&านติดต&อเปLดโอกาสให3ผู3รับบริการ ผู3มาติดต&อ หรือผู3มีส&วนได3เสียเข3าไปมีส&วนร&วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให3บริการของหน&วยงานได3ดีข้ึนมากน3อยเพียงใด 

  83.39 

E12 หน&วยงานท่ีท&านติดต&อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การให3บริการดีข้ึนมาก
น3อยเพียงใด 

  85.59 

E11 เจ3าหน3าท่ีของหน&วยงานท่ีท&านติดต&อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให3บริการให3ดีข้ึน
มากน3อยเพียงใด 

  85.59 

E6 การเผยแพร&ข3อมูลของหน&วยงานท่ีท&านติดต&อ มีลักษณะเข3าถึงง&าย ไม&ซับซ3อน /มีช&องทาง
หลากหลาย มากน3อยเพียงใด 

  85.97 

 



 
ด5านท่ี 3  OIT  ประเมินจากการเปGดเผยข5อมูลสาธารณะผ�านทางเว็ปไซต-ของเทศบาล                                        
(เฉพาะข5อท่ีได5 0 คะแนน) 
ข5อ                              หัวข5อการประเมิน  คะแนน 
O2 ข3อมูลผู3บริหาร 0 
O17 E-service 0 
O18 แผนการใช3จ&ายงบประมาณประจําป� 0 
O20 รายงานผลการใช3จ&ายงบประมาณประจําป� 0 
O31 ข3อมูลเชิงสถิติเรื่องร3องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 
O43 การดําเนินการตามมาตรการส&งเสริมคุณธรรมและความโปร&งใสภายในหน&วยงาน 0 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปตัวช้ีวัดแต�ละด5านในประเด็นท่ีต5องแก5ไขปรับปรุงผลคะแนนการประเมิน 

                     ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA               ประเด็นท่ีต5องแก5ไขปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู5ของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียภายใน (IIT) 

2. การใช5งบประมาณ    คะแนนเฉลี่ย   83.79                   
ประเด็นข5อท่ีได5คะแนนตํ่า                                            
I 7  ท&านรู3เก่ียวกับแผนการใช3จ&ายงบประมาณประจําป�ของ
หน&วยงานท&านมากน3อยเพียงใด   62.29 คะแนน                                    
I 12  หน&วยงานของท&านเปLดโอกาสให3ท&านเข3ามามีส&วนร&วมใน
การตรวจสอบการใช3จ&ายงบประมาณในประเด็นการสอบถาม 
ทักท3วง ร3องเรียน มากน3อยเพียงใด                                  
74.51 คะแนน                              

 

1) การเผยแพร&ให3เกิดการรับรู3ถึงกระบวนการ ข้ันตอน และการมี
ส&วนร&วมของเจ3าหน3าท่ีภายในเทศบาลในการจดัทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ&ายประจําป�                                                                                               
2) การประชาสัมพันธDเอกสารแผนการใช3จ&ายงบประมาณประจําป�                        
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ&ายประจําป� พ.ศ.2564)                                           
ให3บุคลากรภายในหน&วยงานและบุคคลภายนอกได3มีส&วนรับทราบ                    
3) เปLดโอกาสให3บุคลากรภายในมสี&วนร&วมในการติดตามตรวจสอบ
การใช3จ&ายงบประมาณในประเด็นการสอบถาม  ทักท3วง  ร3องเรียน                                  

3.การใช5อํานาจ            คะแนนเฉลี่ย   86.83                  
ประเด็นข5อท่ีได5คะแนนตํ่า                                                          
I 13  ท&านได3รับมอบหมายจากผู3บงัคับบัญชาอย&างเป:นธรรมมาก
น3อยเพียงใด   77.75 คะแนน                                                 
I 14  ท&านได3รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย&างถูกต3องมากน3อยเพียงใด                 
79.65 คะแนน                                                                    
I 15  ผู3บังคับบัญชาของท&าน มีการคัดเลือกผู3เข3ารับการอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให3ทุนการศึกษา อย&างเป:นธรรมมาก
น3อยเพียงใด   77.77 คะแนน        

 

1) การขาดความเช่ือมั่นของผู3ใต3บงัคับบัญชาในความเป:นธรรมของ
ผู3บังคับบัญชา ในการอนุมัติให3ผู3ใต3บังคับบัญชาเข3ารับการฝNกอบรม 
หรือการไปศึกษาดูงาน                                                                                    
2) การขาดความเช่ือมั่นของผู3ใต3บงัคับบัญชาในความเป:นธรรมของ
ผู3บังคับบัญชา ในการประเมินผลปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน   

 

4. การใช5ทรัพย-สินราชการ   คะแนนเฉลี่ย  79.62 
ประเด็นข5อท่ีได5คะแนนตํ่า                                                 
I 20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยDสินของราชการไปใช3
ปฏิบัติงานในหน&วยงานของท&าน มีความสะดวกมากน3อยเพียงใด    
62.98  คะแนน                                                               
I 21 ถ3าต3องมีการขอยืมทรัพยDสินของราชการไปใช3ปฏิบัติงาน 
บุคลากรภายในหน&วยงานของท&าน  มีการขออนุญาตอย&าง
ถูกต3องมากน3อยเพียงใด    76.48 คะแนน                                 
I 23 ท&านรู3แนวปฏิบัติของหน&วยงานของท&าน เก่ียวกับการใช3
ทรัพยDสินของราชการท่ีถูกต3อง เพียงใด 71.33   คะแนน                   

 

1) แนวทางปฏิบัติ ข้ันตอนและผู3รบัผิดชอบในการขออนุญาตยืม 
ทรัพยDสินภายในหน&วยงานยังไม&ชัดเจน ขาดความสะดวกในปฏิบัติ                                               
2) บุคลากรยังขาดความรู3ความเข3าใจเก่ียวกับการกํากับดูแลการยืม                  
และคืนทรัพยDสิน                                                                                    
3) การกํากับดูแลการยืมและคืน                                                                          
4) การเผยแพร&ประชาสัมพันธD แนวทางปฏิบัติการยมื การคืน
ทรัพยDสินของหน&วยงาน ให3บุคลากรภายในรับทราบ 

     



  

                     ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA               ประเด็นท่ีต5องแก5ไขปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู5ของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียภายใน (IIT) 

5. การแก5ไขปBญหาการทุจริต      84.36 คะแนน
ประเด็นข5อท่ีได5คะแนนตํ่า                                               
I 27 ปQญหาการทุจริตในหน&วยงานของท&าน ได3รับการแก3ไข
มากน3อยเพียงใด      78.31  คะแนน                                                     
I 30 หากท&านพบเห็นแนวโน3มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนใน
หน&วยงานของท&าน ท&านมีความคิดเห็นต&อประเด็นการ
ร3องเรียน ส&งหลักฐาน การติดตามผล การดําเนินการ อย&าง
ตรงไปตรงมา ความมั่นใจว&าจะปลอดภัยและไม&มผีลกระทบ
ต&อตนเอง       77.70  คะแนน                                                     
- สามารถร3องเรียนและส&งหลักฐานได3โดยสะดวก  77.06                 
- สามารถติดตามผลการร3องเรียนได3    77.71                                  
- ม่ันใจว&าจะมีการดําเนินการอย&างตรงไปตรงมา   78.98                
- ม่ันใจว&าจะปลอดภัยและไม&มีผลกระทบต&อตัวเอง  77.04                                                    

 

1) ความเช่ือมั่นต&อกระบวนการแจ3งเหตุ  กรณีท่ีพบเหตุการณDทุจริต
ภายในหน&วยงาน  ความปลอดภัยจากการแจ3งเหตุการณDพบเจอ       
การทุจริตดังกล&าว 

2) กระบวนการตรวจสอบเรื่องร3องเรียนการทุจริต จะต3องดําเนินการ
ตามระเบียบข้ันตอน โปร&งใสและตรวจสอบได3  

3) การเสรมิสร3างค&านิยมและวัฒนธรรมองคDกรท่ีด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แบบวัดการรับรู3ของผู3มีส&วนได3เสียภายนอก (EIT)... 



 

                     ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA               ประเด็นท่ีต5องแก5ไขปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู5ของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียภายนอก (EIT) 

1. คุณภาพการดําเนินงาน                 90.49 คะแนน   
ประเด็นข5อท่ีได5คะแนนตํ่า                                           
E 1 เจ3าหน3าท่ีของหน&วยงานท่ีท&านติดต&อ ปฏิบตัิงาน/
ให3บริการแก&ท&านเป:นไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดและระยะเวลาท่ี
กําหนดมากน3อยเพียงใด   80.50  คะแนน 

 

 

ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน                                                         
1) กํากับดูแลการให3บริการให3เป:นไปตามข้ันตอนและระยะเวลา                     
ท่ีกําหนดไว3ตาม คู&มือการให3บริการประชาชน และคู&มือการปฏิบัติงาน                             
2) เปLดเผยข3อมลูข&าวสาร เอกสารท่ีต3องใช3ในการติดต&อหรือขอรับ
บริการ และรายละเอียดต&างๆอย&างตรงไปตรงมา ไม&ปLดบังหรือบิดเบือน                                                                                  

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร                 92.29 คะแนน
ประเด็นข5อท่ีได5คะแนนตํ่า                                           
E 6 การเผยแพร&ข3อมลูของหน&วยงานท่ีท&านติดต&อ มลีักษณะ
เข3าถึงง&าย ไม&ซับซ3อน/มีช&องทางหลากหลายมากน3อยเพียงใด  
85.97 คะแนน                                                                      

ปรับปรุงการเผยแพร�ข5อมูลข�าวสารของเทศบาลให5ประชาชน           
1) ให3สามารถเข3าถึงข3อมูลในเว็ปไซตDของหน&วยงานได3ง&าย มีความ
ชัดเจนและเป:นปQจจุบัน                                                                               
2) กําหนดผู3รับผิดชอบในการดูแลข3อมูลบนเว็ปไซตDของเทศบาลโดย
ตรวจสอบ เผยแพร&ข3อมูลข&าวสารให3ครบถ3วนและต&อเน่ือง                                                                   
3) เพ่ิมช&องทางในการเผยแพร&ข3อมูลให3หลากหลายมากข้ึน  อาทิ 
website /Facebook /Line รวมถึงการปรับการให3บริการให3มคีวาม
ทันสมัยและสอดคล3องกับปQจจุบัน ได3แก& การนําระบบสารสนเทศ                
เข3ามาใช3ในการให3บริการ E-service / One stop service                                                   

3. การปรับปรุงการทํางาน                 88.61 คะแนน
ประเด็นข5อท่ีได5คะแนนตํ่า                                           
E 11 เจ3าหน3าท่ีของหน&วยงานท่ีท&านติดต&อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบตัิงาน/การให3บรกิารให3ดีข้ึนมากน3อยเพียงใด            
85.59 คะแนน 

E 12 หน&วยงานท่ีท&านติดต&อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอน
การดําเนินงาน/การให3บริการดีข้ึนมากน3อยเพียงใด                           
85.59 คะแนน   

 E 14 หน&วยงานท่ีท&านติดต&อเปLดโอกาสให3ผู3รับบริการ                      
ผู3มาตดิต&อ หรือผู3มสี&วนได3เสยีเข3าไปมีส&วนร&วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การให3บริการของหน&วยงานได3ดีข้ึน                  
มากน3อยเพียงใด   83.39 คะแนน   

ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให5บริการประชาชน 

1) ต3องพัฒนาคุณภาพการปฏิบตัิงานและคุณภาพการให3บริการ                         
2) ต3องปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน /การให3บริการท่ีดีข้ึน
ในทุกงานบริการ                                                                            
3) เพ่ิมช&องทางในการแสดงความคิดเห็น ข3อเสนอแนะในการให3บรกิาร
ให3กับผู3มารับบริการหรือผู3มาตดิต&องาน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการทํางาน
หรือการให3บริการท่ีดีข้ึน 

 

 

                  / แบบวัดการเปLดเผยข3อมูลสาธารณะ ... 



 

                     ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA               ประเด็นท่ีต5องแก5ไขปรับปรุง 

แบบวัดการเปGดเผยข5อมูลสาธารณะ (OIT) 

1. การเปGดเผยข5อมูล                       85.56  คะแนน
ประเด็นข5อท่ีได5คะแนนตํ่า                                                     
ข5อมูลพ้ืนฐาน                                                                  
O 2 ข3อมูลผู3บริหาร          0.00   คะแนน 

O17 E-Service           0.00   คะแนน 

 

แผนการใช5จ�ายงบประมาณประจําป�                                        
O18   แผนการใช3จ&ายงบประมาณประจําป�     0.00  คะแนน 

 

 

การจัดการเรื่องการร5องเรียนการทุจริต                                     
O31   ข3อมูลเชิงสถิติเร่ืองร3องเรียนการทุจริตประจําป�   0.00 คะแนน  

 
 

 

ไม&พบข3อมูลผู3บริหาร  

จัดให3มีระบบการให3บริการประชาชนท่ีทันสมัยและอํานวยความสะดวก 
ให3กับประชาชน โดบนําระบบสารสนเทศเข3ามาใช3ในการให3บริการ    

 

นําเสนอข3อมูลไม&ถูกต3อง โดยขาดข3อมูลไตรมาสท่ี 4 (ส&งลิงกDใหม& ไม&ช้ีแจง              
ข3อมูลเดิม ลิงกDเดิม) และจะต3องนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนการใช3
จ&ายงบประมาณ เช&น ผลการใช3จ&ายงบประมาณ ปQญหา อุปสรรค 
ข3อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเปOาหมาย โดยเป:นการรายงานผลของป�ท่ีผ&านมา 

 

นําเสนอข3อมูลไม&ครบถ3วน โดยจะต3องเป:นข3อมูลสถิติ อย&างน3อย 6 เดือนแรก
ของป�งบ 2564  (ควรปรับแก3ไข/เพ่ิมข3อมูลใหม&)     

2. การปLองกันการทุจริต                    75.00 คะแนน
ประเด็นข5อท่ีได5คะแนนตํ่า                                                     

มาตรการส�งเสริมความโปร�งใสและปLองกนัการทุจริต                                                        
O43  การดําเนินการตามมาตรการส&งเสริมคุณธรรมและ                
ความโปร&งใสภายในหน&วยงาน                         0.00  คะแนน 

 

 
 

รายงานข3อมูลซํ้าซ3อนกับข3อ O42  และจะต3องแสดงผลการดําเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส&งเสริมคุณธรรมและความโปร&งใสภายในหน&วยงาน                    
(ยืนยันเหตุผล/ผลคะแนนเดิม) 

 

 

 

 

 

การแก5ไขปรับปรุง                                              
ปรับข5อมูลผู5บริหารให5ครบทุกตําแหน�ง 
ภาพ และเบอร-โทรศัพท-ติอต�อ   



2. ข5อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร�งใสในป�งบประมาณ พ.ศ.2565     
 จากการประชุมหัวหน3าส&วนราชการเทศบาลตําบลสันกําแพง  ผู3บริหารและเจ3าหน3าท่ีได3ร&วมกันพิจารณา
เพ่ือกําหนดมาตรการในการส&งเสริมคุณธรรมและความโปร&งใสของเทศบาลตําบลสันกําแพง ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการ
ดําเนินการ 

ผู5รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

แนวทางการปรับปรุงตัวช้ีวัดของผู5มีส�วนได5เสียภายใน (IIT) 

แนวทาง
ส�งเสริม              
การมีส�วน
ร�วมและ
ความรู5ด5าน
งบประมาณ 

1) เผยแพร&
เอกสารเทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจ&ายในเว็ป
ไซคDเทศบาล 

2) บันทึก
ข3อความแจ3งให3
แต&ส&วนราชการ
ทราบขั้นตอน 
ระยะเวลาและ
ข3อมูล
งบประมาณท่ี
จะเสนอเพ่ือ
พิจารณาในการ
จัดทําเทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจ&ายประจํา 

3) ทําหนังสือส&ง
สําเนา
ประกาศใช3              
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ&าย
ประจําป�ให3กับ
กํานันและ
ผู3ใหญ&บ3าน                       
และอําเภอ

งานวิเคราะหD
นโยบายและ
แผน                 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

1 ต.ค.
2564             
-30 ก.ย.
2565 

ติดตามผลการดําเนินงานต้ังแต&ช&วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564                                              
1) ขั้นตอนแรกของการจัดทํางบประมาณ มีการแจ3งให3แต&ละส&วนราชการทราบ หรือไม&                             
2) ระหว&างการจัดทํางบประมาณมีการรวบรวมข3อมูล จัดประชุมเพือ่พิจารณาก&อนนําเสนอ
โครงการ/แผนงานเข3าสู&การพจิารณาจัดทําเทศบัญญัติ โดยเปLดโอกาสให3มีเสนอ ปรับเพิ่มลด
งบประมาณตามความจาํเป:นและเหมาะสมของแต&ละส&วนราชการ                                     
3) เม่ือมีการประกาศใช3                   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ&ายประจาํป�  มีการ
เผยแพร&ให3บุคลากรภายในรับทราบหรือไม& ตรวจสอบจากการเผยแพร&ในเว็ปไซคDและบันทึก
ข3อความแจ3งเวียนให3ทราบ 



ทราบ 

 

แนวทาง
ส�งเสริมให5เกิด
ความเชื่อมั่น
ต�อ
ผู5บังคับบัญชา
ในการ
พิจารณาให5
ความเปNน
ธรรม 

1) ควรเปLด
โอกาสให3
ผู3ใต3บังคับบัญชา
ได3แสดงความ
คิดเห็นใน  
ประเด็นเรื่อง
การทํางาน 
ความต3องการ 
หรือความ
คาดหวังในการ
พัฒนาตนเอง                                     
2) ลดช&องว&าง
ระหว&าง
ผู3บังคับบัญชา
และ
ผู3ใต3บังคับบัญชา 
ให3สามารถ
เข3าถึงได3 ร&วม
รับฟQง ช&วย
แก3ปQญหา ทําให3
เกิดความเช่ือใจ
และสร3างความ
ศรัทธาในการ
ทํางานร&วมกัน 

 

งานการ
เจ3าหน3าท่ี 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส&วน
ราชการ 

 

1 ต.ค.
2564             
-30 ก.ย.
2565 

1) จะต3องมีการประชุมการทํางานร&วมกันหรือร&วมกิจกรรมระหว&างผู3บังคับบัญชาและ
ผู3ใต3บังคับบัญชาอย&างสมํ่าเสมอ ท้ังทางการและไม&เป:นทางการ                                        
2) จะต3องมีการตรวจสอบการให3ความเป:นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบตาม
ผลการปฏิบัติงาน และการส&งเสริมความก3าวหน3าในการพัฒนางานผู3ใต3บังคับบัญชา
ของผู3บังคับบัญชา                   

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการ
ดําเนินการ 

ผู5รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 



แนวทางการ
ขอยืมใช5
ทรัพย-สิน
ภายใน
เทศบาล  

 

1) กําหนด
แนวทางและ
ผู3รับผิดชอบท่ี
ชัดเจนในการ
ขออนุญาตยืม
ทรัพยDสินไปใช3
ในหน&วยงาน 
กํากับดูแลการ
ยืมและคืนให3
เป:นไปตาม
แนวทางท่ี
กําหนด                                                          
2) เผยแพร&
ในเว็ปไซคD
เทศบาลตําบล
สันกําแพงเป:น
การเปLดเผยและ
แจ3งเวียนเพ่ือ
ทราบและถือ
ปฏิบัติทุกส&วน
ราชการ 

 

งานพัสดุ  
กองคลัง 

ทุกส&วน
ราชการ 

 

1 ต.ค.
2564             
-30 ก.ย.
2565 

ติดตามจากการกําหนดแนวทางการยืมใช3ทรัพยDสิน                              โดยงาน
พัสดุและทรัพยDสิน                   กองคลัง โดย                              1) มีการ
จัดทําประกาศ                       ข3อปฏิบัติในการยืมทรัพยDสินของราชการไปใช3ในการ
ปฏิบัติงานหรือไม&                                            2) เผยแพร&ข3อปฏิบัติดังกล&าวให3
บุคลากรภายในทราบหรือไม&                       3) มีตัวอย&างแบบคําร3องขอยืมใช3/หรือ
บันทึกข3อความขออนุมัติยืมครุภัณฑD เพ่ือเป:นแนวทางปฏิบัติหรือไม& 

แนวทางการ
แก5ไขปBญหา
การทุจริต  

1) สร3างความ
เช่ือม่ันใน
กระบวนการ
ทํางานให3กับ
ผู3ปฏิบัติงาน
ภายในว&า กรณี
ท่ีพบเหตุการณD
ทุจริตภายใน
หน&วยงาน จะ
สามารถแจ3ง
หรือยื่นเอกสาร
หลักฐาน ท่ีพบ
เจอได3 รวมท้ัง
จะได3รับความ
ปลอดภัยจาก
การแจ3งเหตุ
ดังกล&าว                                          

งานนิติการ                    
งานการ
เจ3าหน3าท่ี                 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

1 ต.ค.
2564             
-30 ก.ย.
2565 

1) หน&วยงานมีต3องจัดกิจกรรมต&อต3านการทุจริตคอรัปช่ัน              เพ่ือเสริมสร3าง
ค&านิยมและวัฒนธรรมองคDกรท่ีดีในการปฏิบัติงานให3กับผู3บริหารและเจ3าหน3าท่ี
ผู3ปฏิบัติงาน                          2) กระบวนการรับเรื่องร3องเรียนการทุจริต จะต3อง
ดําเนินการให3เป:นไปตามขั้นตอน สามารถติดตามตรวจสอบได3 และมีการรักษา
ความลับ เพ่ือให3ความปลอดภัยกับบุคคลท่ีร3อง                    3) จัดทําโครงการ
เสริมสร3างคุณธรรมและความโปร&งใสในการปฏิบัติงานของเจ3าหน3าท่ี  เพ่ือปOองกันมิให3
เกิดเหตุในการปฏิบัติหน3าท่ี ดังน้ี                                     - ผลประโยชนDทับ
ซ3อน/ทุจริต                                                     การเรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชนD การขาดจริยธรรม และการไม&ยึดม่ันในวินัย 



2) กระบวนการ
ตรวจสอบเรื่อง
ร3องเรียนการ
ทุจริต เป:นไป
ตามระเบียบ
ขั้นตอน โปร&งใส
และตรวจสอบ
ได3                               
3) เสริมสร3าง
วัฒนธรรมและ
ค&านิยมองคDกรท่ี
ดี  รวมถึงการ
เสริมสร3าง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
วินัยในการ
ปฏิบัติงาน 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู5รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

แนวทางการปรับปรุงตัวช้ีวัดของผู5มีส�วนได5เสียภายนอก (EIT) 

แนวทางพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงาน 

1) กํากับดูแลการให3บริการให3เป:นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว3ตาม 
คู&มือการให3บริการประชาชน และคู&มือ
การปฏิบัติงาน                                                        
2) เปLดเผยข3อมูลข&าวสาร เอกสารท่ีต3อง
ใช3ในการติดต&อหรือขอรับบริการ และ
รายละเอียดต&างๆอย&างตรงไปตรงมา      
ไม&ปLดบังหรือบิดเบือน                                                                                  

งานบริการ                         
ทุกส&วนราชการ 

 

1 ต.ค.2564             
-30 ก.ย.2565 

1) ผู3บังคับบัญชาติดตามการ
ให3บริการและการปฏบิัติงานของ
ผู3ใต3บังคับบัญชาอยู&เสมอ เพื่อกํากับ
ควบคุมให3เป:นไปตามระยะเวลา
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                            
2) กํากบัติดตามการให3บริการท่ีต3อง
มีเสมอภาคและเป:นธรรม เปLดเผย
และเช่ือถือได3   โดยยึดหลักการ
ดําเนินงานตามคู&มือการปฏิบัติงาน
และคู&มือการให3บริการประชาชน      

แนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1) ให3สามารถเข3าถึงข3อมูลในเว็ปไซตDของ
หน&วยงานได3ง&าย ชัดเจนและเป:นปQจจุบัน                                                                   
2) กําหนดผู3รับผิดชอบในการดูแลข3อมูล
บนเว็ปไซตDของเทศบาลโดยตรวจสอบ 
เผยแพร&ข3อมูลข&าวสารให3ครบถ3วนและ
ต&อเน่ือง                                                                   

งานประชาสัมพันธD 
สํานักปลัดเทศบาล 

ทุกส&วนงาน เกี่ยวข3อง
กับการให3ข3อมูล 

 

1 ต.ค.2564             
-30 ก.ย.2565 

1) ติดตามการเปLดช&องทางในการ
ประชาสัมพันธDเผยแพร&และติดตาม
ข3อมูลข&าวสาร รวมถึงการเพิ่มช&อง
ทางการรับฟQงความคิดเห็นของ
ประชาชน                                               
2) พัฒนาระบบการให3บริการท่ี
ทันสมัย โดยใช3เทคโนโลยีเข3ามา



3) เพ่ิมช&องทางในการเผยแพร&ข3อมูลให3
หลากหลายมากขึ้น  อาทิ website 
/Facebook /Line รวมถึงการปรับการ
ให3บริการให3มีความทันสมัยและ
สอดคล3องกับปQจจุบัน ได3แก& การนําระบบ
สารสนเทศ เข3ามาใช3ในการให3บริการ     
E-service / One stop service                                                   

ปรับใช3ในการงานบริการของแต&ละ
ส&วนราชการ โดยปQจจุบันได3มีการไป
ศึกษาดูงานการใช3งานระบบ               
E-service ท่ีเทศบาลเมืองแม&เหียะ 
เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธD 2565 และ
จะนําระบบ E-service /ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิคสD และการ
จัดเก็บค&าธรรมเนียมขยะออนไลนD  
ต้ังแต&มิถุนายน 2565 เป:นต3นไป 

แนวทางการปรับปรุง                 
การปฏิบัติงานและ                   
การให5บริการประชาชน 

 

1) ต3องพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและ
คุณภาพการให3บริการ                         
2) ต3องปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน /การให3บริการท่ีดีขึ้น                                                  
3) เพ่ิมช&องทางในการแสดงความคิดเห็น 
ข3อเสนอแนะในการให3บริการให3กับผู3มา
รับบริการหรือผู3มาติดต&องานเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการทํางานหรือการให3บริการท่ีดี 

งานบริการ                         
ทุกส&วนราชการ 
 
งานประชาสัมพันธD 
สํานักปลัดเทศบาล 
 

1 ต.ค.2564             
-30 ก.ย.2565 

1) ติดตามคําร3อง /ข3อคิดเห็น/
ข3อเสนอแนะท่ีประชาชนได3แจ3งเข3า
มาในช&องทางการส่ือสาร รับเร่ือง
เป:นประจําอยู&เสมอ โดยแจ3งเร่ืองไป
ยังส&วนราชการท่ีเกีย่วข3อง และ
รายงานผลให3ผู3ร3องทราบ ผ&านทาง 
webboard /facebook                                         
2) มีระบบการประเมินความ             
พึงพอใจในการให3บริการใน                     
งานบริการของแต&ละส&วนราชการ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู5รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

แนวทางการปรับปรุงการเปGดเผยข5อมูลสาธารณะ (OIT) 

 

ข3อมูลพ้ืนฐาน                                                             

O 2 ข5อมูลผู5บริหาร 

O17 E-Service 

 

แผนการใช3จ&ายงบประมาณ
ประจําป�                                        
O18   แผนการใช5จ�าย
งบประมาณประจําป�  

     

การจัดการเรื่องการ
ร3องเรียนการทุจริต                                 
O31   ข5อมูลเชิงสถิติเรื่อง

 

 

 ระบุข3อมูลผู3บริหารให3ครบถ3วน 

ปรับเพ่ิมระบบการให3บริการ โดยใช3 
Google Form / E – service 

 

 

เผยแพร&ข3อมูลในครบไตรมาสท่ีกําหนด 

 

 

 

รายงานข3อมูลในครบตามองคDประกอบ  

 

 

งานประชาสัมพันธD 

งานบริการ                      
งานประชาสัมพันธD 
สํานักปลัดเทศบาล 

  

งานวิเคราะหDนโยบาย
และแผน                    
สํานักปลัดเทศบาล 

 

 
 

 

 

ตุลาคม 2564 

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

 

 

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Website เทศบาล
ตําบลสันกําแพง  



ร5องเรียนการทุจริตประจําป� 

 

มาตรการส&งเสรมิความ
โปร&งใสและปOองกันการ
ทุจริต                                                        
O43  การดําเนินการตาม
มาตรการส�งเสริมคุณธรรม
และความโปร�งใสภายใน
หน�วยงาน                         

 

    

ท่ีกําหนด และระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการ
ส&งเสริมคุณธรรมและความโปร&งใสภายใน
หน&วยงาน  

งานนิติการ                  
สํานักปลัดเทศบาล 

 

 
 

ฝRายอํานวยการ  
สํานักปลัดเทศบาล 

 

ตุลาคม 2564 -
มีนาคม 2565 

 

 

 

ตุลาคม 2564 -
มีนาคม 2565 

 

 
















