
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

  หนวยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
--------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื ่องมือการประเมินเซิงบวกเพื ่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก  
ใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบัน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกำหนดเปนกลยุทธ ที่สำคัญของ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเปนการยกระดับ
ใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกัน 
การทุจริตเซิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการ
ประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ ์กลาง อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 70.14 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน ระดับ C หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดสอดคลองตามตัวชี้ว ัดและ
หลักเกณฑการประเมิน ITA คอนขางมาก 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.47 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 87.33 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนน
เทากับรอยละ 86.50 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 81.01 ตัวชี้วัดการใชอำนาจ  
ไดคะแนนเทากับรอยละ 76.85 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 75.66  ตัวชี้วัดการเปดเผย
ขอมูล 74.92 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 73.58  ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 72.71 และ ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 31.25 

สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 89.47 คือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร สวนที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดเทากับ รอยละ 
31.25 
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๓. การวิเคราะหขอมูล 

เทศบาลตำบลโพธิ์กลางไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 70.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ C หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดสอดคลองตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA คอนขางมาก 
อยางไรก็ดี มีประเด็นสำคัญท่ีควรพิจารณาเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอีกราวรอยละ 25-35 ของตัวชี้วัดหรือ
ขอคำถามทั้งหมด หนวยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแกไขในจุดที่เปนปญหา 
ซึ่งจะทำใหสามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวมเพื่อนำไปสูการดำเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปรงใสเพิ ่มขึ ้น ทั้งนี้ คาดหมายวาหากหนวยงานมีการวางแผนการดำเนินงานและจัดการ 
ความเสี่ยงที่ดีลวงหนา ภายใตความรวมมือกันอยางเขมแข็งของประชาคมภายในหนวยงาน จะนำมาสูความเชื่อม่ัน
ศรัทธาแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนในปตอ ๆ ไป โดยประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 

 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหนาท่ี                     86.50 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบวามีประเด็นที ่ตองปรับปรุง 

ในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ พบวาบุคคลากร
บางสวนไมทราบหรือรับรูถึงวิธีการเพื่อยืมทรัพยสิน
ของราชการ รวมถึงถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของ
ราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน ยังมี
การขออนุญาตโดยไมถูกตอง 

 
 

2. การใชงบประมาณ                   75.66 คะแนน 
3. การใชอำนาจ                         76.85 คะแนน 
4. การใชทรัพยสินของราชการ        72.7๑ คะแนน 
5. การแกไขปญหาการทุจริต          73.58 คะแนน 



- 3 - 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  
6. คุณภาพการดำเนินงาน             87.33 คะแนน จากผลคะแนน EIT พบวามีประเด็นที่ตองปรับปรุงใน

เรื่องการปรับปรุงการทำงาน ซ่ึงมีคาคะแนนต่ำสุด โดย
เจาหนาที่ของหนวยงาน มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึนยังไมมากเทาท่ีควร 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร            89.47 คะแนน 
๘. การปรับปรุงการทำงาน             81.01 คะแนน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปดเผยขอมูล                    74.92 คะแนน จากผลคะแนน OIT พบวามีประเด็นที่ตองปรับปรุงท้ัง

เรื่องการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต โดย
การเปดเผยขอมูลยังขาดขอมูลในหลาย ๆ ดาน เชน  
- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน โดยมี
ข อม ูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื ่อส งเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสู การ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนการดำเนินการในปท่ี
รับการประเมิน 
- แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ของปที่ผานมา โดยมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห 
ยกตัวอยางเชน ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออน
ที่จะตองแกไขโดยเรงดวนที่มีความสอดคลองกับผล
การประเมินฯ ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ ้น แนว
ทางการนำผลการว ิเคราะหไปส ู การปฏิบ ัต ิของ
หนวยงาน เปนตน และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ภายในหนวยงาน
ใหดีขึ ้น ซึ ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการ
ประเมินฯ  
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานท่ี
แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ี
ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดำเนินการในปท่ี
รับการประเมิน 
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานท่ี
แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ี
ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงาน 

๑๐. การปองกันการทุจริต              31.25 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
 อยางซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดำเนินการ

ในปท่ีรับการประเมิน 
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที ่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน / เปนกิจกรรม
หรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการ
ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36 
/ เปนการดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติ หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนส วนรวมของหนวยงาน โดยมีข อมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน 
เหตุการณ ความเส ี ่ยงและระดับของความเส ี ่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เปนตน ทั้งนี้ตองเปนการดำเนินการในปท่ี
รับการประเมิน 
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
มีขอมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอยาง
เชน ผลการดำเน ินการตามนโยบายการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน ซ่ึงเปนรายงานผลของ
ปท่ีผานมา 
- แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใชบังคับในหนวยงานในปที่รับการประเมิน 
อย างน อยประกอบดวยการสรรหาและคัดเล ือก
บุคลากร การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกาลังใจ  
- แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอยางเชน 
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเกงเพ่ือ
ปฏิบัต ิงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนา
บคุลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ  
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแตงตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน โดย
ตองเปนการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย 
หรือแผนการบรหิาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- แสดงแผนการใชจายงบประมาณประจำปที่สามารถ
เขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต
หลักของหนวยงาน   
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
กับหนวยงานผานชองทางออนไลน (E-Service) เพ่ือ
ชวยอำนวยความสะดวกแกผู ขอรับบริการ โดยตอง
สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 
- แสดงขอมูลสถิติการใหบริการของหนวยงาน โดยเปน
ขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 
ท่ีรับการประเมิน 
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ
มากกวา 1 ป โดยมีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ
ยกตัวอยางเชน ยุทธศาสตรหรือ แนวทาง เปาหมาย 
ตัวชี้วัด เปนตน และเปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช
ครอบคลุมป พ.ศ.ท่ีประเมิน 

 
 
๔. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนนเทากับ
รอยละ 77.06 บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีการดำเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อม่ัน และแสดงความไววางใจตอการบริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล โดยสิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสำหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

 



- 6 - 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 

(๑) ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสำคัญ
กับการปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช
ทรัพยสินของทางราชการ และการกำกับดูแล
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ  
 (๒) หนวยงานมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ
ทางราชการท่ีถูกตอง ตามระเบียบฯ 
(3) หนวยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือปองกัน
ไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุมหรือ
พวกพอง  

(๑) จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการ
ใชทรัพยสินของทางราชการ การยืม
ทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง
ตามระเบียบกฎหมาย มีการกำหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการ
ขออนุญาต/การขออนุมัติยืมท่ีมี
รูปแบบท่ีสะดวก เปดเผยและ
ตรวจสอบได ท้ังกรณีการยืมของ
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน 
(2) จัดทำคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสินของทาง
ราชการ 
(3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทาง
ปฏิบัติ/คูมือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของทางราชการ การ
ยืมทรัพยสินของทางราชการ มีแผนผัง
ข้ันตอนในการดำเนินการใหประชาชน
ทราบ 
(4) มีการกำหนดกลไกในการ
ตรวจสอบการดำเนินการตามคูมือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช
ทรัพยสินของทางราชการอยาง
เครงครัด  

 
๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ไดคะแนนเทากับ 

รอยละ 85.94 บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน ของหนวยงานวา 
ยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจน แกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา  
ไมมีผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน 
และผลประโยชนอื ่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได อยางไรก็ดี สิ ่งที ่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสำหรับหนวยงาน  
มีรายละเอียด ดังนี้                                                                              
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

(๑) คุณภาพการปฏิบัติงานของ  
เจาหนาท่ี  
(๒) หนวยงานมีการปรับปรุงวิธีและ
ข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการ 
(3) หนวยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใชใน
การดำเนินงาน/การใหบริการใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว  
(4) หนวยงานมีการเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวน
เสียเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน 
 (5) หนวยงานมีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การใหบริการ มีความโปรงใส
มากข้ึน 

(๑) จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัดชุด
บริการเคลื่อนท่ีใหบริการนอกสถานท่ี เชน 
การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี หรือการปรับ
ขยายเวลาการใหบริการชวงพักเท่ียง 
(2) จัดฝกอบรมสงเสริมความรู และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบริการ   
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
(3) ผูบริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็น
บุคลากรอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษา
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริการใหดีข้ึน 
(4) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ 
(5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการโดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการ
ทำงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว งาย
ตอการใชงาน และเกิดความคุมคา 
 

 
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ 53.09  

โดยหัวขอการเปดเผยขอมูล มีคะแนนเฉลี ่ย 74.92 คะแนน สวนหัวขอการปองกันการทุจริตได 31.25 คะแนน  
บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบเพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบในระดับ
คอนขางดี แตยังไมเปนไปตามหลักเกณฑการชี้วัด รวมถึงยังไมมีการจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการ
ทุจริตภายในหนวยงาน อยางไรก็ดี สิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสำหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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5. มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 
มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดขอบ การกำกับติดตาม 

1. การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการปองกันการทุจริต  
 

จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ปองกันการทุจริต 

สป. รายงานความกาวหนา ทุก 
๖ เดือนและสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

๒. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๑. มีการดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. จัดทำหลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓. จัดทำรายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 

สป. รายงานความกาวหนา และ
สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 

๓. มาตรการปองกันการ
ทุจร ิตในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทำ/ประชาสัมพันธมาตรการ
สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัด
จางของเทศบาล 
2. จัดทำ/ประชาสัมพันธมาตรการ
ตรวจสอบใชดุลพินิจเพื่อปองกันการ
ทุจริตของเทศบาล 
3. จัดทำ/ประชาสัมพันธมาตรการ
จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
4. จัดทำ/ประชาสัมพันธมาตรการ
ปองกันการรับสินบน 
5. จัดทำ/ประชาสัมพันธมาตรการ
ป  อ ง ก ั น ก า ร ข ั ด ก ั น ร ะ ห ว  า ง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม 
6. จัดทำ/ประชาสัมพันธมาตรการ
เสร ิมสร างว ัฒนธรรมองค กรท ี ่ มี
ทัศนคติคานิยมในการปฏิบัติงานอยาง
ซ่ือสัตยสุจริต 

สป. 

๔. หนวยงานมีการนำผล
การตรวจสอบของฝ าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน  วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

1. แต งต ั ้ งผ ู ปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ เป นผู
ตรวจสอบภายในของหนวยงาน   
2.  นำผลการตรวจสอบของฝ าย
ตรวจสอบ ทั ้งภายในและภายนอก
หนวยงานไปปรบัปรุงการทำงาน 

นตน./ 
ทุกกอง 
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มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดขอบ การกำกับติดตาม 
๕. ปรับปรุงการเผยแพร
ข อมูลของหนวยงานตอ
สาธารณะ ใหมีชองทางท่ี
หลากหลายเขาถึงงายไม
ซับซอน ปรับปรุงขอมูลให
ครบถวนและเปนปจจุบนั 

1. แตงตั ้งผู ร ับผิดชอบดูแลเว็บไซต  
เฟซบุก ไลนของเทศบาล 
2. เพ ิ ่มช องทางในการให บร ิการ
ป ร ะช าช นผ  า น ร ะบบ ออ น ไ ล น   
E-Service 
3. ปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
และมีขอมูลครบถวนตามเกณฑการ 
ชี้วัด 

ทุกกอง 
 

 

๖. หนวยงานมีเจาหนาท่ี
ชี้แจงและตอบคำถามเม่ือ
มีขอกังวลสงสัยเกี ่ยวกับ
การดำเน ินงานได อย าง
ชัดเจน 

1.แตงตั ้งเจ าหนาที ่ร ับผิดชอบจุด
ใหบริการประชาชนเพื ่อชี ้แจงและ
ตอบคำถาม ขอสงสัยการดำเนินงาน
ของเทศบาล 

สป./กช./
กค./กสด. 

รายงานผลการดำเนินการ 
ทุกเดือน 
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