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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  

andTransparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน
และหลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสได้อย่างแท้จริง 
โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน เป็นเครื่องมือ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีได้มีโอกาส 
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ 
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า
เว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็น 
ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผล  

1) การประมวลผลคะแนน การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลาดับ ดังนี้  
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคาถาม  คะแนนเฉลี่ยของ ข้อ
ค าถามจากผู้ตอบทุกคน  

คะแนนเฉลี่ยของ ข้อ
ค าถามจากผู้ตอบทุกคน  

คะแนนของข้อค าถาม  

คะแนนตัวชี้วัดย่อย  – – คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด  คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด  

คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด  

คะแนนเฉลี่ยของ ทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด  

คะแนนแบบส ารวจ  คะแนนเฉลี่ยของ ทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ  

คะแนนเฉลี่ยของ ทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ  

คะแนนเฉลี่ยของ ทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ  

น้ าหนักแบบส ารวจ  ร้อยละ 30  ร้อยละ 30  ร้อยละ 40  
คะแนนรวม  ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงนาหนัก 
 

2) คะแนนและระดับผลการประเมิน  
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100  AA 
85.00 – 94.99  A 
75.00– 84.99  B 
65.00 – 74.99  C 
55.00 – 64.99  D 
50.00 – 54.99  E 
0– 49.99  F 
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3) ผลการประเมินตามเป้าหมาย  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังได้รับการให้ 

ความส าคัญและการยอมรับในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จากการถูกก าหนดเป็นเป้าหมายหรือส่วนหนึ่งของ 
นโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ 

▪ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 

▪ แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 
2580) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

▪ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2563) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

▪ แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแนวทางที่ 1 
ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของ 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564หน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

นอกจากนี้ หน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานภาครัฐ ยังได้มีการน าผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปประกอบการประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือ 
ประเมินผลผู้บริหารองค์การภาครัฐอีกด้วย เช่น การประเมินผู้บริหารองค์การ โดยส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นต้น 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลเชียงกลาง 

ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 67.45 คะแนน  อยู่ในระดับ C 
 

 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 คุณภาพการด าเนินงาน 99.23 

2 การปรับปรุงการท างาน 98.02 

3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.79 

4 การปฏิบัติหน้าที่ 89.56 

5 การใช้อ านาจ 85.01 

6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.51 

7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.01 
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อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

8 การใช้งบประมาณ 78.55 

9 การเปิดเผยข้อมูล 53.12 

10 การป้องกันการทุจริต 12.50 

คะแนนสูงสุด99.23คะแนน     คะแนนต่ าสุด12.50คะแนน 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน  

1) เทศบาลต าบลเชียงกลางได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C (67.45คะแนน) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D (60.91 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 9.74  
(6.57 คะแนน)  
 2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ดังนี้ 
 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2564 2563 การเปลี่ยนแปลง 
IIT 
แบบวัดการรับรู้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน 
(30 คะแนน) 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 99.21 91.68 เพ่ิมข้ึน 
2. การใช้งบประมาณ  98.02 88.51 เพ่ิมข้ึน 
3. การใช้อ านาจ  97.79 87.35 เพ่ิมข้ึน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  89.56 81.06 เพ่ิมข้ึน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  85.01 80.93 เพ่ิมข้ึน 

EIT  
แบบวัดการรับรู้  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ภายนอก 
(30 คะแนน) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 81.51 79.25 เพ่ิมข้ึน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  79.01 78.94 เพ่ิมข้ึน 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน  78.55 78.35 เพ่ิมข้ึน 

OIT  
การเปิดเผยข้อมูล  
สาธารณะ 
(40 คะแนน) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 53.12 36.18 เพ่ิมข้ึน 
10. การป้องกันการทุจริต 12.50 18.75 ลดลง 

 เฉลี่ย 67.45 60.91  
 ระดับผลการประเมิน C D  
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3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด และได้รับ 99.23 คะแนนเต็ม คือ 
3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการด าเนินงาน 

4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
4.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การปรับปรุงการท างาน 
4.2 ตัวชี้วัดที่ 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
4.3 ตัวชี้วัดที่ 4 การปฏิบัติหน้าที่ 
4.4 ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้อ านาจ 
4.5 ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ 
5.1 ตัวชี้วัดที่ 7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
5.2 ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้งบประมาณ 
5.3 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
6.1 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

1. ประเด็นที่ควรแก้ไข  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกัน
การทุจริต 

1)การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
3)การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 
4)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
5)การรายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน 
6)การรายงานผลการด าเนินงานการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
7)มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
8)การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
 

1) แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเ พ่ือส่ง เสริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่
รับการประเมิน 
2) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิ เคราะห์ ไปสู่ การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
3) แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  โดยมีข้อมูลรายละเ อียดสรุปผลการ
ด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
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เป็นต้น 
4) แสดงคว ามก้ า วหน้ า ในการด า เนิ น ง านตาม
แผนปฏิบั ติ ก ารป้องกันการทุจ ริ ต  โดยมีข้ อมู ล
ร า ย ละ เ อี ย ดค ว าม ก้ า วหน้ า  ย กตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น 
ความก้าวหน้า การด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น  และ
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการ
ประเมิน 
5) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการด าเนินการในปีที่
รับการประเมิน 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรแก้ไข 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกัน
การทุจริต(ต่อ) 

 6) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรม
หรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / 
เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
7) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์  ความเสี่ ยงและระดับของความเสี่ ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปีที่
รับการประเมิน 
8) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการให้
ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
9) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
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โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็น
การด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
10)  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

 
 

2. ประเด็นที่ควรพัฒนา  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 
การเปิดเผย
ข้อมูล 

เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ  
 
 
 
 
 
 
 
(3) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

 
 
 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน จัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กร การ
แบ่งส่วนราชการให้ครบ และเบอร์โทรหรือช่องทางท่ี
สามารถติดต่อได้โดยตรง(ผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล) 
 
(2) ด้านการบริหารงาน 
1) จัดท ารายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (แผนการ
ด าเนินงาน) 
2)จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นคู่มือปฏิบัติตามภารกิจ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3)E-service ผู้ติดต่อสามารถรับบริการผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตจบในขั้นตอนเดี่ยว เช่นGoole Form  หรือ 
QR Code หน้าเว็บของเทศบาล 
 
(3) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
1) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 
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(4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนิน
การตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 
 

 

 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1)ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหาร 
2)การด าเนินการตามนโยบาย 
3)หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล การสรรหา,
การบรรจุแต่งตั้ง,การพัฒนาบุคลากร,การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน,การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
4)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
นโยบาย และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 
การเปิดเผย
ข้อมูล(ต่อ) 

(5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

(5)การส่งเสริมความโปร่งใส 
1)จัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน มี
รายละเอียด ขั้นตอนการจัดการ และระยะเวลา 
2)ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(แยกออกจากค าร้องทั่วไป) 
3)การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(ผ่านเว็บเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรการ/แนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตามท่ีเทศบาลต าบลเชียงกลางไดป้ระชุมหัวหน้าส่วนราชการ ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
เชียงกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลต าบลเชียงกลาง โดย ได้มีการ
ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ มาตรการ/แนวทาง ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.2565 

 
ตัวช้ีวัดที่ควรแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 

ประเด็นการประเมิน มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1)การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
(O35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ก าหนดมาตรการพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
ผู้บริหาร 
2. แจ้งเวียนทุกส านัก กอง 
3. ผู้บริหารมีการแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วม 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 

1. จัดท าประกาศการพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และ
ความโปร่งใสตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
2. หนังสือแจ้งเวียน 
2. ผู้บริหารแสดงออก มี
ภาพถ่ายข้อความใต้ภาพ 
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ประเด็นการประเมิน มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

2)การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี (O36) 

1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 
 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

มกราคม 65 ถึง 
มีนาคม 65 

1.ด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอย 

3)การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต(O37) 

1.การด าเนินการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ าปี 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

มกราคม 65 ถึง 
มีนาคม 65 

1.ผลการด าเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

4)การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามมาตรฐาน
จริยธรรม(O38) 
 

1.จัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
มีจิตส านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

ตุลาคม 64 ถึง 
กุมภาพันธ์ 65 

1.ด าเนินการจัดฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2565 

5)แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต(O39) 

1.ด าเนินการประกาศการขยายกรอบ
เวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 -2564) 
ครอบคลุมปี พ.ศ.2565 

ส านักปลัดเทศบาล ตุลาคม 64 ถึง 
มีนาคม 65 

1.ประกาศการขยายกรอบ
เวลาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 -
2564) ครอบคลุมปี พ.ศ.
2565 

6)การรายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน(O40) 

1.การรายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 
 

ส านักปลัดเทศบาล ตุลาคม 64 ถึง 
มีนาคม 65 

1.รายงานแสดง
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564-มีนาคม2565) 

7)รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี
(O41) 

1.รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปีพ.ศ.2564 

ส านักปลัดเทศบาล ตุลาคม 64 ถึง 
มีนาคม 65 

1.แสดงรายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีพ.ศ.2564 
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ประเด็นการประเมิน มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

8)มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่ายงาน(O42)  

1.แสดงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของเทศบาล
ประจ าปี พ.ศ.2564 

ส านักปลัดเทศบาล เมษายน 64 – 
กันยายน 64 

.ผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
เทศบาลประจ าปี พ.ศ.2564 

9)การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน(O43) 

1.แสดงความก้าวหน้าการ
ด าเนินการตามมาตรการ(O42) 

ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  
ตุลาคม 64-มีนาคม 65 
ครั้งที่ 2  
เมษายน 65- กันยายน 
65 

1.รายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
2565 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ควรแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 

ประเด็นการประเมิน มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1  ข้อมูลพ้ืนฐาน(o01) 1.จัดท าแผนผังโครงสร้าง

องค์กร 
ส านักปลัดเทศบาล กุมภาพันธ์-มีนาคม65 1.โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร

,สภา,การแบ่งส่วนราชการ 
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โดยตรง(นายก,ปลัด) 
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ประเด็นการประเมิน มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

2)การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 
 
 
 
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
การให้บริการ 

1) จัดท ารายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  
(แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565) (o11) 
 
2)จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นคู่มือปฏิบัติตาม
ภารกิจส าหรับเจ้าหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติ (o13) 
 
 
3)E-service ผู้ติดต่อสามารถรับบริการผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตจบในขั้นตอนเดี่ยว เช่น
Goole Form  หรือ QR Code หน้าเว็บของ
เทศบาล(o17) 

กองยุทธศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
ทุกกอง 

 

 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

ตุลาคม 64 ถึง 
มีนาคม 65 

 
 
 
ตุลาคม 64 ถึง  
มีนาคม 65 
 
 
ตุลาคม 64 ถึง  
มีนาคม 65 

1)รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานประจ าปี  
รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 64-
มีนาคม 65) 
 
2)คู่มือการปฏิบัติงาน เป็น
คู่มือปฏิบัติตามภารกิจส าหรับ
เจ้าหน้าที่ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 
3)ระบบ E-serviceบนหน้า
เว็บเทศบาล 

3)การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ 

1) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 
2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 
 

กองคลัง ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 
2) รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
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ประเด็นการประเมิน มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1)ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหาร(o25) 
2)การด าเนินการตามนโยบาย(o26) 
3)หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล การ
สรรหา,การบรรจุแต่งตั้ง,การพัฒนาบุคลากร,การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน,การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ(o27) 
4)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตามนโยบาย และปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(o28) 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

ตุลาคม 64 ถึง มีนาคม 65 1)ประกาศนโยบายการ
บริหารงานบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
2)การด าเนินการตามนโยบาย(1) 
3)ประกาศหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
อปท. 
4)รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

5)การส่งเสริมความ
โปร่งใส 

1)จัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน มี
รายละเอียด ขั้นตอนการจัดการ และระยะเวลา 
2)ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ(แยกออกจากค าร้องทั่วไป) 
3)การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
(ผ่านเว็บไซตเ์ทศบาล) (o28) 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

 
 

1)คู่มือ/แนวทางปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เทศบาล 

 
 

 
 


