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********************************* 
 

ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย  ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal)        
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

  เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลอุทัยให้บรรลุเป้าหมายและตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  เทศบาลต าบลอุทัย  จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  เพื่อเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานในปีต่อไป    
 
 

งานนิติการ   
ส านักปลัด เทศบาลต าบลอทุัย 

มกราคม 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment–ITA) 
” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ          
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา       
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอุทัยโดย
ภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 81.71 คะแนน  
  เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า  
  (1) การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนร้อยละ 94.75  
  (2) การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละ 92.47  
  (3) การใช้อ านาจ  ได้คะแนนร้อยละ 95.75  
  (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละ 89.64 
  (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ 93.16  
  (6) คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละ 89.90  
  (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละ 92.57 
  (8) การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 90.87 
  (9) การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละ 88.50 
  (10) การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ 43.50 
  สรุปได้ว่าจุดแข็งของหน่วยงานเทศบาลต าบลอุทัย คือตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนน
ร้อยละ 95.75 และตัวที่ช้ีวัดที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 คือ ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 43.50  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามตัวช้ีวัดของเทศบาลต าบลอุทัย  
ประจ าปี พ.ศ.2564 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นจุดแข็ง และจุ ดที่ต้องพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 
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  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 8 ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 
  (1) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 95.75 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่นต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
  (2) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 94.32 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในปร ะเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   
  (3) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 93.16 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยมีการจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
  (4) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 92.57 จากการประเมินการ
รับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการใช้
บริการ หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ   
  (5) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 87.05 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเอง  
  (6) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 90.87 จากการประเมินการรับรู้
ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน             
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนกา ร
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
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รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
  (7) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละ 89.90 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้มารับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
  (8) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 89.64 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรอืน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการจัดท าแนวทางเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  (9) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 88.50 จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน 
ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
ร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 1 ตัวช้ีวัด  ได้แก่  
  (1) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 43.75 จากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ                
ใน 2 ประเด็น  คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
และ (2) มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกนัการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้    
  4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
      หน่วยงานเทศบาลต าบลอุทัยได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 81.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โดยมีผลการประเมินระดับ B หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้สอดคล้องตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์
การประเมิน ITA มาก อย่างไรก็ดี มีประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณาเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอีกราว
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ร้อยละ 20-30 ของตัวช้ีวัดหรือข้อค าถามทั้งหมด หน่วยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหา ซึ่งจะท าให้สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวช้ีวัด และคะแนนโดย
ภาพรวมเพื่อน าไปสู่การด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ คาดหมายว่าหาก
หน่วยงานมีการวางแผนการด าเนินงานและจัดการความเสี่ยงที่ดีล่วงหน้า ภายใต้ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง
ของประชาคมภายในหน่วยงาน จะน ามาสู่ความเช่ือมั่นศรัทธาแก่สาธารณชนได้มากยิ่งข้ึนในปีต่อๆ ไป โดย
ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดีย่ิงข้ึน ได้แก่ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น สาเหต ุ
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.2  
การบริหารงาน 
การด าเนินการ 

O11 รายงานการก ากบัติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

ไม่พบข้อมลู ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน
ประจ าปเีท่านั้น 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.4 
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล   
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

ต้องเป็นรายงานผลการ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
2563 

เกิดจากการให้ข้อมลู
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี  2564 

ตัวชี้วดัย่อยท่ี  9.5 
การส่งเสรมิความ
โปร่งใส 
การเปิดโอกาสใหเ้กิด
การมสี่วนร่วม 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการ
มีส่วนร่วม 

ไม่พบข้อมลู เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.1 
การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทจุริต 
 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทจุริต 

ต้องเป็นการด าเนินการใน
ปี  พ.ศ.  2564 

เกิดจากการให้ข้อมลูการ
ด าเนินการในปี  พ.ศ.  
2563 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.2 
มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
มาตรการสง่เสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันการทจุริต
ภายในหน่วยงาน 
 

O42 มาตรการสง่สง่เสริมความ
โปรง่ใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
 

ไม่พบผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปี  พ.ศ.  2563  
ที่น าไปสู่การก าหนด
มาตรการต่างๆ 

เกิดจากการให้ข้อมลูไม่
ตรงตามค าถาม 
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ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.2 
มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
มาตรการสง่เสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันการทจุริต
ภายในหน่วยงาน 
 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการสง่สง่เสริมความ
โปรง่ใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
 

เนื่องจากไม่มีข้อมูลในข้อ  
o42  จึงไม่สามารถ
พิจารณาข้อนี้ได ้

เนื่องจากไม่มีข้อมูลในข้อ  
o42  จึงไม่สามารถ
พิจารณาข้อนี้ได ้

 
  5. มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- จัดท าสื่อเผยแพรห่รืออบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ส านักปลัด 
 

- รายงานความก้าวหน้า
และหรือสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

-  ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
หน่วยงาน 

- จัดท าคู่มือการยืม – คืนของ
ท รั พ ย์ สิ น เ ท ศ บ า ล  ห รื อ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินให้
ชัดเจน  

- ส านักปลัด 

- ผู้บริหารแสดงเจตจ านง
หรือค ามั่นสัญญาในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปรง่ใส และเป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

- จัดท าประกาศนโยบาย no 
gift policy 

- ส านักปลัด 

- คุณภาพการด าเนินงาน หน่วยงานต้องมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
อย่างเท่าเทียมกัน มีการให้้
ข้อมูลแก่ผู้ รับบริการอย่าง 
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือ
เบือนข้อมูล และมีมาตรการ
ป้องกันเกี่ยวกับการเรียกรับ
สินบนของเจ้าหน้าที่  รวมถึง
กา ร  ทบทวนความ เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับ ข้ันตอนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างสม ่า
เสมอ เพื่อรักษาคุณภาพการ
ด าเนินงาน 

- ส านักปลัด 
- ทุกกอง 

- การเปิดเผยข้อมลู แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น แ ล ะ
ม อ บ ห ม า ย เ จ้ า ห น้ า ที่
รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อการ

- ส านักปลัด 
- ทุกกอง 
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ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ
น าเ ข้าเ ว็บไซต์ของเทศบาล
แล้ วเ ผยแพร่ ให้ป ระชาชน
ทราบ 

- การป้องกันการทจุริต แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น แ ล ะ
ม อ บ ห ม า ย เ จ้ า ห น้ า ที่
รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อการ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ
น าเ ข้าเ ว็บไซต์ของเทศบาล
แล้ วเ ผยแพร่ ให้ป ระชาชน
ทราบ 

- ส านักปลัด 
- ทุกกอง 

 
 
 
 
 
 

 


