
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลเวียง  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



- 1 - 

 
 

 
 

1. ความเป็นมา  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 
และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในปี 
พ.ศ. 2561 – 2565 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการพัฒนากรอบการประเมิน
และรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดวัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอน  
การประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการประเมินเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และท าให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณธรรม 
ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการกระท าผิดของ
หน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อประชาชนและประเทศ
ได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดรับกับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรงไปด้วยในเวลา
เดียวกัน เพ่ือไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามในห้วงที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
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หมดสิ้นไปได้ จากดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน เท่ากับปี 2562 จัดอยู่ใน
อันดับที่ 104 ของโลก จาก 180 ประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียนเท่ากับประเทศ
เวียดนาม ขณะที่สิงคโปร์ได้คะแนนสูงสุด คือ 98 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก แม้ค่าคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในปี 2563 จะเท่ากับปี 2562 แต่พบว่าจากแหล่งข้อมูลทั้ง 9 แหล่ง ประเทศ
ไทยได้คะแนนลดลง 1 แหล่ง และได้คะแนนคงท่ี 8 แหล่ง  
  ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียง 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.64 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานระดับ B โดยเรียงล าดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดดังนี้ 
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ลําดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100.00 
2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 99.72 
4 การใช้งบประมาณ 99.24 
5 การใช้อ านาจ 98.67 
6 การปรับปรุงการท างาน 98.04 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.70 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 94.95 
9 การเปิดเผยข้อมูล 69.06 

10 การป้องกันการทุจริต 25.00 
  เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.72 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 99.24 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.67 ตัวชี้วัดการปรับปรุง
การท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.04 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
96.70 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.95 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ  69.06  และ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่งได้คะแนนน้อยสุด 
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  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 คือ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 ส่วนจุดที่จะต้อง
พัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับร้อยละ 25 คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
 3.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) ดังนี้ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100.00 
2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 99.72 
4 การใช้งบประมาณ 99.24 
5 การใช้อ านาจ 98.67 

 เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 100 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 99.72 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ได้คะแนนร้อยละ 99.24 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 98.67 
  3.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ดังนี้ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปรับปรุงการท างาน 98.04 
2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.70 
3 คุณภาพการด าเนินงาน 94.95 

  เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 98.04 รองลงมาคือประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.70 และตัวชี้วัดคุณภาพ
การด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.95 ซึ่งได้คะแนนน้อยสุด 
 3.3 ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ดังนี้ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การเปิดเผยข้อมูล 69.06 
2 การป้องกันการทุจริต 25.00 

  เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 
เท่ากับร้อยละ 69.06 และ 25.00  ตามล าดับ 
 
 3.4 แนวโน้มผลผลการประเมินเปรียบรายปี 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.64 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานระดับ B เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.3  
คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ C เช่นเดียวกัน เพิ่มข้ึน + 17.34 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลเวียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่มีร้อยละเพ่ิมขึ้นแสดงให้เห็นถึงจุด
แข็ง และจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
  4.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 (2) ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน   
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า 
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
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เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท า
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.72 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
  (4) ตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.24 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง  ๆ ของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  
  (5) ตัวช้ีวัดที ่3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.67 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน
บุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน  เนื่องจากมีบาง
กลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่า การประเมินและการเลื่อนระดับยังขาดความเป็นธรรม   
  (๖) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.04 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ 
การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
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  (7) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.70 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง  ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน  
เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงกรสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (8) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.95 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
 4.2 จุดอ่อนหรือจุดข้อบกพร่อง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85) จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  (1) ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.06 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3)  
การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5)  
การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
  (7) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25 เป็น
คะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ
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ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง 
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
  การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มี ระดับ เ พ่ิมขึ้ น  เนื่ องจากส านัก งานป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริ ต ประจ าจั งหวั ด 
สุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม
ลิลลี่ 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้ดูแลระบบ พร้อมแจกคู่มือ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ีอยกระดับผลการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวอย่างการจัดท าเอกสารในแต่ละตัวชี้วัด ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เข้าในหลักการและความส าคัญของกาเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น 
 
5. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
    ของเทศบาลตําบลเวียง ประจําปีประมาณ พ.ศ. 2564 
 5.1 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ โดยผู้ประเมิน 
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 77.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิ นระดับ B 
หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  เป็นส่วนใหญ่ 
โดยมีบางประเด็นท่ีจ าเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถาม
ทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้
อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการท างานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน
มุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้น ได้แก ่
 - แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ  
 - แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
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 - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีที่รับการประเมิน 
 - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดย
เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 -  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
 - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับ
การประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   การ
พัฒนาบุคลากร  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  
 - แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้อง
เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
 5.2 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ โดยผู้รับการประเมิน 
 จากเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี 2564 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับ 
การประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมิน
หน่วยงานของเทศบาลต าบลเวียง จาก 3 แบบวัด คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ 
EIT ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-Service ได้อย่าง
ครบถ้วน และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายเหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด 
OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
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  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึง
เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.06 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ            
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ          
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง 
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
  จึงควรด าเนินการ ดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูล พ้ืนฐานเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูล ด้านการ บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งข่าว ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ ปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและ ประชาชนทั่วไป และการ
ให้บริการ ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อ หรือต าแหน่งที่ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึง ผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ หน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุม เตรียมความพร้อม เข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษา และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือ ก าหนดแนวทางการปรับปรุง และพัฒนา จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายใน และให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ
ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ 
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

6. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ของเทศบาลตําบลเวียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการให้บริการประชาชน 
2. การใช้ดุลพินิจ ต้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระท า
การอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอิสระ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ก าหนดและด าเนินการตาม
แนวทางการจัดการเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
2. จัดท าคู่มือการป้องกันการขดักัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

1. จัดท าประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
2. จัดท าคู่มือการป้องกันการรับ
สินบน 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี 
ส่วนร่วม 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วย
ช่องทางต่าง ๆ 
2. จัดท าช่องทางให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 



- 12 - 

 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

5. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล 
ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายงานงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
3. ก าหนดราคากลางให้เป็นไปตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พร้อมประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียด
การค านวณราคากลางในช่องทาง 
ที่ก าหนด 

กองคลัง ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 
การทุจรติ 

1.  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3. รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. มาตรการใน 
การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
แก่บุคลากร 

1. จัดท าแนวทางปฏิบัติหรือ 
คู่มือการสร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่บุคลากร 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 


