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การประเมินคุณธรรมและความโปร
งใสในการดําเนินงานของหน
วยงานภาครัฐ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามมาตรการส
งเสริมคุณธรรมและความโปร
งใสในหน
วยงาน  

 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร
งใสในการดําเนินงานของหน
วยงานภาครัฐ (ITA)  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ข6อเสนอแนะ 

1 .  ใ ห� ค ว า ม รู� เ รื่ อ ง ก า ร
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ   

1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให� 
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร�ง 
ในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
 

ทุกส�วนราชการ 
 

ตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565 

- วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 
09.00 น. นายธงชัย ไมตรีแพน 
นายกเทศเทศมนตรีตําบลป8าติ้ว
ประชุมคณะผู�บริหาร  พนักงานจ�าง
เทศบาลตําบลป8าติ้ว ณ ศาลาแจ�มสุธี 
เทศบาลตําบลป8าติ้ว เพื่อติดตามงาน
ตามนโยบาย และชี้แจง ซักซ�อม
แนวทางการ ซักซ�อมแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปAงบประมาณ 
พ.ศ.2565 พร�อมร�วมตอบแบบการ
รับร�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน 
 
- วันที่ 7 กุมภาพันธC 2565 เวลา 
14.00 น.  นายธงชัย  ไมตรีแพน  
นายกเทศมนตรีตําบลป8าติ้ว ประชุม
คณะผู�บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน�า
ส�วนราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ 
ประจําเดือน กุมภาพันธC 2565 เพื่อ
ติดตามงานตามนโยบาย และชี้แจง

- ควรจัดให�มีการ
ประเมินความรู�และ
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรในสังกัด
เทศบาลเพื่อให�การ
ทํางานที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน 



3 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ข6อเสนอแนะ 

แนวทางการปฏิบัติหน�าที่ การให� 
บริการประชาชน ปEญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน  รวมถึงการการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปAงบประมาณ 
พ.ศ.2565  โดยกําหนดประเด็น
พิจารณา ดังนี้                          
1. การจัดทํามาตรการส�งเสริม
คุณธรรมและความโปร�งใสภายใน
หน�วยงาน                               
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ                        
3. การนํานโยบาย No Gift Policy 
ไปสู�การปฏิบัติ                                        
4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปVองกัน
การทุจริต                                         
5. กําหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่อง
ร�องเรียนร�องทุกขC และการทุจริต
ประพฤติมิชอบ                                 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ข6อเสนอแนะ 

6. กิจกรรมที่แสดงให�เห็นถึงการให�
ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 
และส�งเสริมหน�วยงานด�านคุณธรรม
และโปร�งใสโดยได�นําผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ของเทศบาลตําบลป8าติ้ว ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ.2564 มาร�วม
วิเคราะหCเพื่อยกระดับคะแนนในปA 
งบประมาณ พ.ศ.2565 

- วันที่ 25 มีนาคม 2565 เทศบาล
ตําบลป8าติ้วจัดโครงการฝYกอบรมการ
เสริมสร�างวัฒนธรรมองคCกรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม การปVองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
องคCกรภาครัฐ  การดําเนินการทาง
วินัยเพื่อปVองกันการทุจริตในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
ประจําปAงบประมาณ 2565 ณ ศาลา
แจ�มสุธี สํานักงานเทศบาลตําบล    
ป8าติ้ว โดยกลุ�มเปVาหมายประกอบ ด�วย
คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ข6อเสนอแนะ 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ�าง
เทศบาล บางส�วนอบรมผ�านระบบ
ออนไลนCรวมถึงพนักงานที่อยู�ระหว�าง
การกักตัวหรือผู�ที่ไม�สามารถเดินทาง
มาอบรมได� เข�าร�วมการอบรมผ�าน
ระบบออนไลนC Google Meet  โดย
เทศบาลตําบลป8าติ้วได�รับเกียรติจาก
นายเนตร บุตรศรีนวล เจ�าพนักงาน
ปVองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ยโสธร ผู�แทน ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดยโสธร เป̂นวิทยากร
อบรมในการปVองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองคCกรภาครัฐ 
ทั้งนี้หลังอบรมฯ ภาคเช�า จพง.
ปVองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ยโสธร กลุ�มงานปVองกันการทุจริต 
สํานักงานป.ป.ช.ประจําจังหวัดยโสธร 
ได�ลงพื้นที่เก็บข�อมูลผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียภายนอก (EIT) ตาม
กลุ�มเปVาหมายที่เทศบาลตําบลป8าติ้ว
ได�แจ�งประสานไว�แล�ว ณ บริเวณ
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ข6อเสนอแนะ 

ศาลากลางบ�านม.12 เพื่อดําเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐปAงบประมาณ 2565 ของ
หน�วยงานเทศบาลตําบลป8าติ้วต�อไป 
ในการฝYกอบรมภาคบ�าย 
ประกอบด�วย หัวข�อวิชาการ
เสริมสร�างวัฒนธรรมองคCกรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม โดยนาย
พิศุทธิ์  ครองยุติ ท�องถิ่นอําเภอป8าติ้ว 
และหัวข�อวิชา การดําเนินการทาง
วินัยเพื่อปVองกันการทุจริตในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ           
โดยเรือโทศุภฤกษC ศรีสุขนาเวียง             
นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบล
น้ําคําใหญ� 

2. การเปbดให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลป8าติ้ว 

1. แต�งตั้งผู�แทนหน�วยงานและ 
ประชาชน เป̂นคณะกรรมการ 
หรือคณะทํางานในการ 
ดําเนินงานต�างๆ ของเทศบาล 
-คกก.พัฒนาเทศบาล 
-คกก.ติดตามและประเมินผล 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

ตลอดปAงบประมาณ 1. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ 
-คกก.พัฒนาเทศบาล 
-คกก.ติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา 
-คกก. ตรวจการจ�าง 
-คกก. ศูนยCยุติธรรมชุมชน 

-ก�อนดําเนินโครงการ
ควรให�มีภาคประชานเขา
มามีส�วนร�วมในการร�วม
คิดร�วมทํา ร�วมวางแผน
ทุกโครงการ และควรนํา
ความคิดเห็นหรือ
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ข6อเสนอแนะ 

แผนพัฒนา 
-คกก. ตรวจการจ�าง 
-คกก. ศูนยCยุติธรรมชุมชน 
-คกก.ศูนยCไกล�เกลี่ยภาคประชาชน 
-คกก.ช�วยเหลือประชาชน 
เป̂นต�น 
 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ 
และคณะทํางานในการ 
ดําเนินงานโครงการ หรือ 
กิจกรรมต�างๆ เพื่อให�มีส�วนร�วม 
คิด ร�วมวางแผน ร�วมดําเนินการ 
ร�วมติดตามและประเมินผล 
 

-คกก.ศูนยCไกล�เกลี่ยภาคประชาชน 
-คกก.ช�วยเหลือประชาชน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะ ทํ า ง าน ในกา ร ดํ า เ นิ น ง าน
โครงการ หรือกิจกรรมต�างๆ ก�อน
ดําเนินโครงการเพื่อให�มีส�วนร�วมคิด 
ร� ว ม ว า ง แ ผ น  ร� ว ม ดํ า เ นิ น ก า ร                  
ร�วมติดตามและประเมิน 
 

ข�อเสนอแนะของ
ประชาชนมาใช�ในการ
ดําเนินงาน 

3. การเพิ่มคุณภาพ         
การดําเนินงาน 

1. มอบหมายให�พนักงานทุกคน 
จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหน�าที่ของตนเอง 
2. เผยแพร�คู�มือการปฏิบัติงานให� 
ประชาชนได�รับทราบผ�าน 
เว็บไซตCของเทศบาล 
3. กําหนดให�การปฏิบัติงานตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

ทุกส�วนราชการ 
 

ภายในเดือน มีนาคม 
2565 

1. จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าที่ทุกตําแหน�ง                                          
2. มีการเผยแพรให�ประชาชนได�รับ
ทราบผ�านทางเว็บไซตCเทศบาล                      
3. ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาแล�วเสร็จให�ประชาชน
ได�ทราบและประชาสัมพันธCผ�านทาง
เว็บไซตCและช�องทางอื่น                                                      

- จั ด ทํ า คู� มื อ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน ให� มี ค วาม
ถูกต�องและเป̂นปEจจุบัน 



8 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ข6อเสนอแนะ 

เป̂นตัวขี้วัดในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของพนักงาน 
ทุกคน 

4. จัดทําคู�มือประชาชนในการรับ
บริการในแต�ละงานและ
ประชาสัมพันธC  ให�ประชาชน
รับทราบ และประชาสัมพันธC                  
ผ�านทางเว็บไซตCและช�องทางอื่น 

4. การเปbดเผยข�อมูลสําคัญ
และหลากหลาย 

1. จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางาน 
สําหรับการประเมิน ITA 
2. คณะทํางานจัดทําและ 
เผยแพร�ข�อมูลที่ประชาชนควร 
ทราบให�ครบถ�วนทุกประเด็น 
การประเมินทางเว็บไซตCของ1 
เทศบาล 
3. ติดตามและประเมินผล 

ทุกส�วนราชการ 
 

เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธC  – 
เมษายน2565 

1. คําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานสําหรับ
การประเมิน ITA มอบหมาย
ผู�รับผิดชอบอย�างชัดเจน                                 
2. มีคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานจัดทํา
และเผยแพร�ข�อมูลที่ประชาชนควร
ทราบให�ครบถ�วนทุกประเด็นการ
ประเมินทางเว็บไซตCของเทศบาล 

 

- ควรกําชับเจ�าหน�าที่ที่
ได�รับมอบหมายตาม
คําสั่งปฏิบัติหน�าที่อย�าง
เคร�งครัด และมีทลงโทษ
ที่ชัดเจนและรุนแรง
สําหรับผู�ไม�ปฏิบัติหน�าที่
ตามคําสั่ง 

5. มีการนําเทคโนโลยีมาใช�
ในการ ดํ า เ นิ น ง าน /การ
ใ ห� บ ริ ก า ร ใ ห� เ กิ ด ค ว า ม
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

1. จัดทําเว็บไซตCของหน�วยงาน 
ให�มีประสิทธิภาพ 
2. จัดหาอุปกรณCคอมพิวเตอรCให� 
เพียงพอและทันสมัย 
3. ให�ความรู�กับบุคลากรของ 
หน�วยงานให�มีความรู� 
ความสามารถในการเข�าถึง 
เทคโนโลยีได�มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

ตลอดปAงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

1.  จัดทําและพัฒนาเว็บไซตCของ
หน�วยงานให�มีประสิทธิภาพ 
2. มีการจัดหาครุภัณฑCคอมพิวเตอรC
และคอมพิวเตอรCให�เพียงพอ ทันสมัย 
3. การอบรมให�ความรู�กับบุคลากร
ข อ ง ห น� ว ย ง า น ใ ห� มี ค ว า ม รู�
ความสามารถในการเข�าถึงเทคโนโลยี
ได�มากยิ่งขึ้น 

- ควรมีเจ�าหน�าที่
รับผิดชอบเว็บไชตC
โดยตรง และกําชับแต�ละ
ส�วนราชการให�
ความสําคัญ และให�
ความร�วมมือในการให�
ข�อมูลที่ ต�องเผยแพร�  
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4. มีการนําระบบ Google Meet มา
ใช� ในการฝYกอบรมวิชาการ การ
ประชุมต�างๆ ในช�วงสถานการณCการ
แพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) 

 

 

6. มาตรการปVองกันระหว�าง
ผลประโยชนCส� วนตนกับ
ผลประโยชนCส�วนรวม 

1. ให�ข�อมูลแนะนําและการฝYก 
อบรมผู�ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร�าง 
ความเข�าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑCและ
การปฏิบัติรวมถึงการใช�กฎเกณฑCที่
มีสภาพแวดล�อมการทํางานเพื่อ 
ลดความเสี่ยงในการทุจริต 
2. ส�งเสริมให�การสื่อสารอย�าง 
เปbดเผยและมีการเสวนา
แลกเปลี่ยน เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงาน
สบายใจในการเปbดเผยและหารือ
เกี่ยวกับผลประโยชนCทับ 
ซ�อนในที่ทํางาน 
3. ปVองกันไม�ให�ข�อมูลเกี่ยวกับ 
ผลประโยชนCทับซ�อนที่ 
ผู�ปฏิบัติงานเปbดเผย เพื่อมิให� 
ผู�นําไปใช�ในทางที่ผิด 
4. ให�ผู�ปฏิบัติงานมีส�วนร�วมใน 

กองคลัง เดือนตุลาคม 2564 -           
30 เมษายน 2565 

- การให�ข�อมูลแนะนําและการ
ฝYกอบรมผู�ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร�าง
ความเข�าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑCและ
การปฏิบัติรวมถึงการใช�กฎเกณฑCที่มี
สภาพแวดล�อมการทํางานเพื่อลด
ความเสี่ยงในการทุจริต 

- มีนโยบายในการ
ปVองกันการทุจริตอย�าง
ชัดเจนเป̂นรูปธรรมมีการ
ส�งเสริมอบรมให�ความรู�
ในการปVองกันความเสี่ยง
จากการปฏิบัติหน�าที่ ให� 
กับเจ�าหน�าที่อย�าง
ต�อเนื่อง 
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การพัฒนาปรับปรุงนโยบาย 
และกระบวนการจัดการ 
ผลประโยชนCทับช�อนเพื่อให� 
รู�สึกเป̂นเจ�าของและปฏิบัติตาม 

 
 

 

 

 

 

 


