
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป ็นไปภายใต ้แนวค ิด “Open to 
Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการ ประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผย
ข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชน ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ 
“เปิดเผยข้อมูล” ทั้ง 2 ประการ ข้างต้นนั้น จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน  

ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป)            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 

เครื่องมือในการประเมิน  
เครื่องมือในการประเมินประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) 
เป็นแบบวัดที ่ให้ผู ้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู ้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ               

เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่ อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 
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2) แบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ

ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล           
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส และการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
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หลักเกณฑ์การประเมินผล 
๑) การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี ้

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถาม
จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วดัยอ่ย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วดั 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วดั 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชีว้ัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชีว้ัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชีว้ัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชีว้ัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 

 
๒) คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลกัษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี ้
 

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 
 
๓) ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ              

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผล
การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

/ผลการ… 



-4- 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลตำบลเมอืงแกลง 

 
เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อยู่ในระดับ B (77.85 คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการ
ประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C (64.68 คะแนน) ดังนี้ 

คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง : 64.68 คะแนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วดั 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด คะแนน เฉลี่ย 
IIT 1.การปฏิบัติหน้าที ่ 97.70 97.29 

 
 
 
 

2. การใช้งบประมาณ  96.83 
3. การใช้อำนาจ 98.00 
4. การใชท้รัพยส์ินของราชการ 96.04 
5. การแก้ไขปัญหาการทจุริต 97.87 

EIT 6. คุณภาพการดำเนินงาน  69.2 72.23 
 
 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.24 
8. การปรับปรุงการทำงาน 71.24 

OIT 9. การเปิดเผยข้อมูล 50.26 34.51 
 10. การป้องกันการทุจรติ 18.75 

/คะแนน… 
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คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง : 77.85 คะแนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วดั 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด คะแนน เฉลี่ย 
IIT 1.การปฏิบัติหน้าที ่ 99.77      96.62  

 2. การใช้งบประมาณ  86.84 
3. การใช้อำนาจ 99.18 
4. การใชท้รัพยส์ินของราชการ 97.63 
5. การแก้ไขปัญหาการทจุริต 99.67 

EIT 6. คุณภาพการดำเนินงาน  75.53      77.13  
 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.67 

8. การปรับปรุงการทำงาน 74.18 
OIT 9. การเปิดเผยข้อมูล 84.84      64.30  

 10. การป้องกันการทุจรติ 43.75 
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1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
1. หากวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรียงลำดับคะแนนต่ำสุด - คะแนนสูงสุด โดยจำแนกตาม
เครื่องมือการประเมิน ๓ รูปแบบ พบว่า 

➢ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีคะแนน
ต่ำสุด (ร้อยละ 64.30)  

➢ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนอยู่ในลำดับถัดมา (ร้อยละ 
77.13 )  

➢ แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง                   
มีคะแนนสูงสุด (ร้อยละ 96.62) 

2. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อยู่ในระดับ B 
(77.85 คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C 
(64.68 คะแนน) 

สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 การเปลี่ยนแปลง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Intergrity 
and Tranparency 

Assessment)  
หรือแบบวัด IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 97.70 99.77 เพิ่มขึ้น 
2. การใช้งบประมาณ 96.83 86.84 ลดลง 
3. การใช้อำนาจ 98.00 99.18 เพิ่มขึ้น 
4. การใชท้รัพยส์ินของราชการ 96.04 97.63 เพิ่มขึ้น 
5. การแก้ไขปัญหาการทจุริต 97.87 99.67 เพิ่มขึ้น 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีสว่นได้ 
ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity 
and Transparency 

Assessment) 
หรือแบบวัด EIT 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 69.2 75.53 เพิ่มขึ้น 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.24 81.67 เพิ่มขึ้น 
8. การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

71.24 74.18 เพิ่มขึ้น 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

(Open Data Integrity 
and Transparency 

Assessment) หรือแบบ
วัด OIT 

9. การเปิดเผยข้อมูล 50.26 84.84 เพิ่มขึ้น 
10. การป้องกันการทุจรติ 18.75 43.75 เพิ่มขึ้น 

เฉลี่ย 64.68 77.85  
ระดับผลการประเมิน C B  

/3. การวิเคราะห์… 
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3. วิเคราะหผ์ลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดข้อที่ไม่ได้คะแนน การให้คะแนน 0/100 

ตัวชี้วัดที ่ ประเด็นการตรวจ คะแนน เน่ืองจาก 
ตัวชี้วดัที ่9.1  
ข้อ O2 

ข้อมูลผู้บริหาร 0.00 ไม่มีช่องทางการตดิต่อคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ 

ตัวชี้วดัที ่9.1  
ข้อ O8 

Q & A 0.00 ไม่มีช่องทางการสื่อสารบน
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ตัวชี้วดัที ่9.2 
ข้อ O15 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0.00 ไม่แสดงรายละเอียดขอภารกิจ 
มีเพียงข้อมูลสถิติ 

ตัวชี้วดัที ่9.2 
ข้อ O17 

E-Service 0.00 - แจ้งเรื่องร้องทุกข์ไม่ถือเป็น        
E-Service 
- ต้องอยู่บนเว็บไซต์หลัก 

ตัวชี้วดัที ่9.3 
ข้อ O18 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำป ี 0.00 ข้อมูลไม่ตรงปีงบประมาณ 

ตัวชี้วดัที ่9.3 
ข้อ O23 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

0.00 ข้อมูลไม่ตรงปีงบประมาณ 

ตัวชี้วดัที ่10.1 
ข้อ O38 

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 0.00 URL ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วดัที ่10.2 
ข้อ O42 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่
ภายในหน่วยงาน 

0.00 ไม่มีข้อมูลผลการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA 

ตัวชี้วดัที ่10.2 
ข้อ O43 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 ต้องสืบเน่ืองต่อจาก O42 

/4. การวิเคราะห์… 
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4. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) ผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ได้ผลการประเมินมากที่สุด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
2) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน             

มีจำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วดัที่ 3 การใช้อำนาจ 
(2) ตัวชี้วดัที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
(3) ตัวชี้วดัที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 
(4) ตัวชี้วดัที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(5) ตัวชี้วดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ตัวชีว้ัดที่ได้รับผลการประเมินลดลงจากปีที่ผ่านมา มีจำนวน 1 ตัวชีว้ัด คือ ตัวชีว้ัดที ่2  

การใช้งบประมาณ 
2) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่มีคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน             

มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วดัที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
(2) ตัวชี้วดัที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
(3) ตัวชี้วดัที่ 10 การปอ้งกันการทจุรติ 

 3) ผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ไม่ได้คะแนน มีจำนวน 9 ตัวชีว้ัด คือ 
     (1) ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
  (2) ตัวชี้วดัที่ 9.1 ข้อ O8 Q & A 

(3) ตัวชี้วดัที่ 9.2 ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
(4) ตัวชี้วดัที่ 9.2 ข้อ O17 E-Service 
(5) ตัวชี้วดัที่ 9.3 ข้อ O18 แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี 
(6) ตัวชี้วดัที่ 9.3 ข้อ O23 สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุรายเดือน 
(7) ตัวชี้วดัที่ 10.1 ข้อ O38 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
(8) ตัวชี้วดัที่ 10.2 ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน 
(9) ตัวชี้วัดที่ 10.2 ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็น… 
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ประเด็นที่ควรพัฒนา 

เทศบาลตำบลเมืองแกลงสามารถดำเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็น                       
ที่จำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาและปรับปรุง ทั้งนี้เทศบาลตำบลเมืองได้พิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา 
โดยการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหมายได้ว่าเทศบาลตำบลเมืองแกลงจะสามารถยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่2 การใช้
งบประมาณ 

ประเม ินการร ับร ู ้ของบ ุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การ
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื ้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด ้วย 
นอกจากนี ้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช ้จ ่ ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

1. เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ก ับการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลงผ่านช่องทางที่
หลากหลาย  
2. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในให้ครอบคลุมทุก ส่วนงาน
และทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับ
ผู้ บร ิ หาร  ผู้ อำนวยการ/ห ั วหน้ า /
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ที ่ทำงานให้กับเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง 
2. เปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบล
เมืองแกลงได้อย่างเปิดเผย 

ตัวชี้วดัที ่6 คุณภาพ
การดำเนินงาน 
 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ค ุณภาพการดำเน ินงาน ในประเด ็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา 
ที่กำหนดไว ้อย ่างเคร่งคร ัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถ ึ งจะต้องให ้ข ้ อม ูล เก ี ่ ยวก ับการ
ดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ 
ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  

1. ให ้บร ิการประชาชนเป ็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
2. ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่บิดเบือนข้อมูล 
3. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ 

/ตัวชี้วดัที่ 8… 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่8 การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้ งการปฏ ิบ ัต ิ งานของเจ ้าหน ้าท ี ่ และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

1. ม ี ก ร ะบวนก า ร เป ิ ด โ อก า ส ใ ห้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร ่ ว ม ใ นก า รปร ั บปร ุ ง พ ั ฒนา ก า ร
ดำเนินงานเพื ่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย 
2. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ ให้ดีขึ้น 
3. มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
4. ม ีการนำเทคโนโลย ีมาใช ้ ในการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 

ตัวชี้วดัที ่9.1  
ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการบร ิหารของหน่วยงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและ
รองผู้บริหารสูงสุด แสดงข้อมูล อย่างน้อย
ประกอบด ้วย ช ื ่อ -นามสก ุล ตำแหน่ง              
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
แต่ละคน 
***กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดง
ข้อมูลผู ้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจำ 

1. เผยแพร่ ข้อมูลที่ เป็น ปัจจ ุบันบน
เว็บไซต์ ให้สาธารณชนได้รับทราบครบ
ทุกประเด็นการประเมิน 
2. การแสดงข้อมูลผู้บริหารแต่ละคน 
ต้องครบถ้วนทั้ง 4 องค์์ประกอบ ได้้แก่่  
 1) ชื่อ-นามสกุล 2) ตำแหน่ง 3) รูปถ่าย 
4) ช่องทางการติดต่อ 
3. ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร ต้อง
ไม่ใช่ช่องทางเดียวกันกับช่องทางการ
ติดต่อทั่วไปของหน่วยงาน (ไม่ใช่ช่อง
ทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์)์ 

ตัวชี้วดัที ่9.1  
ข้อ O8 Q & A 

แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
บ ุคคลภายนอกสามารถสอบถามข ้อมูล            
ต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น
การสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Q&A) 

พัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมือง
แกลงให้มีความพร้อมทั้งในแง่ของระบบ
ที่ ทั นสมั ย  ท ั ้ ง บุคลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถ และงบประมาณที่
เพียงพอต ่อการบริหารจัดการ เพื่อ
ก่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะและ
การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่มีความ
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

 

/ตัวชี้วดั… 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่9.2  
ข้อ O15 ข้อมูลเชิง
สถิติการให้บริการ 

แสดงข้อมูลสถติิการให้บริการของหน่วยงาน 
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที ่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและให้
สอดคล้องตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
ในแต่ ละข้ อประ เด ็นการประ เมิน                     
ที่กำหนด 
2. ต้องแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ 
โดยจำแนกแยกออกเป็นสถิติิของแต่ละ
ภารกิจ (แสดงรายละเอียดว่าเป็นข้อมูล
สถิติิของงานบริการใดบ้าง) 
3. กรณีที่ในเดือนใด/ภารกิจใดไม่มีผู้้มา
รับบร ิการเลย ต้องจัดทำข้อมูลสถิติิ
เ ผ ย แพ ร่ บน เ ว็ บ ไ ซต์ ด้ ว ย  โ ด ย ให้้
แสดงสถิติ ิเป็น “0” หรือระบุ “ไม่มีผู้
ขอรับบริการ” 

ตัวชี้วดัที ่9.2  
ข้อ O17 E-Service 

แสดงช่องทางการให้บร ิการข้อมูลหรือ
ธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย            
ผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง
หน่วยงาน สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ยกระดับการให้บรกิารของเทศบาลตำบล
เม ื องแกลงให้ เท่ าทั นต่ อสถานการณ์                    
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วตลอดจนสร้างความ
โปร่ งใสและความเสมอภาคในการ
ใหบ้ริการ มีีระบบการให้บริการออนไลน์
หรือ E-service บนเว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง เช่น ระบบยื่นคำร้อง
ขอรับบริการออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์
ของเทศบาลฯ, ระบบยื่นคำร้องขอรับ
บริการออนไลน์ผ่าน Google Form, 
ระบบการยื่นชำระภาษีีออนไลน์, ระบบ
ยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอรับบริการถัง
ขยะ และระบบกรอกข้ อมูลคำขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุ/
เบี้ยคนพิการ เป็นต้น โดยต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการ
ออนไลน์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
กว้างขวาง 

 

/ตัวชี้วดัที่ 9.3… 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่9.3  
ข้อ O18 แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี 

แสดงแผนการใช ้จ ่ ายงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ป ีมีข้อมูลรายละเอียด
ของแผนฯ  อย ่ า งน ้ อยประกอบด ้ ว ย 
งบประมาณตามแหล่งที ่ได้รับการจัดสรร 
และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
เป ็ นแผนท ี ่ ม ี ร ะยะ เวลาบ ั งค ับ ใช ้ ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

1. เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนและให้
สอดคล้องตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
ในแต่ ละข้ อประ เด ็นการประ เมิน                     
ที่กำหนด 
2. ดำเนินการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล
บนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมือง
แกลงให้ เป็นปัจจ ุบ ันครบถ้วน ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความโปร่งใส
และประโยชน์์ของประชาชนเป็นหลกั 

ตัวชี้วดัที ่9.3  
ข้อ O23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจา้งหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
ซื ้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที ่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที ่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น เป็น
ข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

1. เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนและให้
สอดคล้องตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
ในแต่ ละข้ อประ เด ็นการประ เมิน                     
ที่กำหนด 
2. ดำเนินการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล
บนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมือง
แกลงให้ เป็นปัจจ ุบ ันครบถ้วน ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความโปร่งใส
และประโยชน์์ของประชาชนเป็นหลกั 

ตัวชี้วดัที ่10.1  
ข้อ O38 การเสริมสร้าง
ว ั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ์ ก ร             
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างซ ื ่อส ัตย ์ส ุจริต                    
มีจิตสำนึกที ่ด ีร ับผิดชอบต่อหน้าที ่ ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป ็นการดำ เน ินการท ี ่ หน ่ วยงานเป็น
ผู้ดำเน ินการเองเป็นการดำเน ินการใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
 
 
 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เช่น โครงการ/
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันการทุจริตประพฤต ิมิ ชอบ, 
กิจกรรมเสร ิมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน, 
โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที ่ ่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น 
และกิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย No GiftPolicy ไปสู่การเป็น
วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส เปน็ต้น 

 

 

 

/ตัวชี้วดัที่ 10.2… 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่10.2  
ข ้อ  O42 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร ่งใสภายใน
หน่วยงาน 

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีที ่ผ่านมา มีข้อมูล
รายละเอ ียดการว ิ เคราะห ์  อย ่างน ้อย
ประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ มีการกำหนดแนวทางการ
นำผลการวิเคราะห์ไปสู ่การปฏิบัต ิหรือ
มาตรการเพ ื ่อข ับเคล ื ่อนการส ่ง เสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
อย ่ า งน ้ อยประกอบด ้ วยการ กำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนว
ทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล 

เทศบาลตำบลเม ื อ งแกลงต้ อ ง ให้้
ความสำคัญและดำเนินการเป็นลำดับ
แรก เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ในปีที่ผา่นมา มองหาข้อบกพร่องหรือจดุ
ด้อยของหน่วยงาน และนำไปกำหนด
เป็นมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ ิเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งในการสร้างการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ผ่านการพัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ของเทศบาลฯ ไปยงัผู้มี
ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยขอหน่ วยงานและ
สาธารณชน 

ตัวชี้วดัที ่10.2  
ข้อ O43 การดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริม
ค ุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการ
ตามมาตรการเพื ่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื ่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ในข ้อ o42 ไปส ู ่การปฏ ิบ ัต ิอย ่างเป็น
รูปธรรมในปังบประมาณปัจจุบัน 

ต้องมีการดำเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง ตามข้อ 
O43 และต้องเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์หลักของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลงดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 

/มาตรการ… 
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มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คือการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ให้ดีขึ้น จากการ

พิจารณาตามผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
พบว่าแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด 
OIT มีคะแนนต่ำสุด (ร้อยละ 43.75) ถือเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานต้องดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับคะแนนการประเมิน 
ITA ให้ดีขึ้น โดยกำหนดมาตรการ/แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.  มาตรการส่งเสริม
การรับรู ้ของผู้มีส่วน
ได้เสียภายใน (แบบ
วัด IIT) 
 

เผยแพร ่ข ้ อม ูล ในประเด ็นที่
เก ี ่ยวข ้องของการรับรู ้ของผู ้มี             
ส่วนได้เสียภายใน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การปฏิบัติงาน โดยเน้นเรื่องการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
และกองคลัง  

เดือน ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ผลการประเมิน 
แบบวัด IIT เพิ่ม
ขั้น  

2. การเพิ่มคุณภาพ
การดำเนินงาน 

1. มอบหมายให้พนักงานจัดทำ
คู ่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ของตน 
2. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน 
และเป็นปัจจุบัน 
3. ส ่งเสร ิมให้บ ุคลากรท ุกคน
ตระหนักในภาระความรับผิดชอบ
ต่อตำแหนง่และหน้าที่ของตนเอง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

1. คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
2. คำสั ่งมอบหมาย
งานที่ชัดเจน และ
เป็นปัจจุบัน 
3. ผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 

3. มาตรการปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

สำนัก/กอง ที ่มีภารกิจด้านการ
บริการแก่บุคคล/หน่วยงานทั้ง
ภาย ในและภายนอก  จ ั ดทำ
แผนผ ังแสดงข ั ้นตอนของการ
ดำเนินงาน (Flow chart) พร้อมทั้ง
ระบุระยะเวลา ของการรับบริการใน
แต่ละขั้นตอนติดประกาศให้เห็น
โดยชัดเจน 

ทุกกอง เดือน ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

แผนผังแสดง
ขั้นตอนของการ
ดำเนินงาน 
(Flow chart) 
 

/4. การดำเนิน…. 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

4. การดำเนินการ
เพื่อยกระดับการ
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
สาธารณะ  

1. ท ุ ก ก อ ง ที่ มี ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ให้บริการประชาชน หรือมีการ
ดำเนินงานเกี่ ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะดำเนินการ
จัดทำและเปิดเผยข้อมูลบนหน้า
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองแก
ลงให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานที่กำหนด 
2. รักษาและคงสภาพการเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของเทศบาลฯ ได้ทุก
ชว่งเวลา  
3. URL คำตอบที่แสดงตำแหน่ง
ของข้อมูลที่  “ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย” และ
การแสดงข้อมูลดังกล่าวจะต้องมี
“องค์ประกอบด้านข้อมูลถูกต้อง
และครบถ้วน” ตามหลักเกณฑ์ที่
ข้อคำถามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมลูสาธารณะ (OIT) กำหนด 

ทุกกอง เดือน ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

1. ประชาชน
ทั่วไปสามารถ
เข้าถงึได้โดยง่าย 
2. สำนักงาน ป.ป.ช. 
สามารถตรวจ
ประเมินได้ตลอด
ระยะเวลาของ
การประเมิน ITA 
 

5. การพัฒนาการ
สื ่อสารได้สองทาง
ทางหน้าเว ็บไซต์
ของเทศบาลตำบล
เมืองแกลง (Q&A) 

จัดทำ Messenger Live Chat คือ
การสนทนาทางช่องทางโซเชียล 
โดยการ เช ื ่ อมต ่ อก ับ เฟสบุ๊ ค 
“เทศบาลตำบลเมืองแกลง” 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

เดือน ต.ค. 64- 
ก.ย. 65 

Messenger Live Chat 
สามารถใช้งานได้
จริงและประชาชน
สามารถตดิต่อ          
สื่อสารกับเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง
ได้โดยตรง 

 
 
 
 
 
 

 
/6. ข้อมูล… 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

6. ข ้อม ูลสถ ิต ิการ
ให้บริการของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง 

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
โดยจำแนกแยกออกเป็นสถิติของ
แต่ละภารกิจ  
(แสดงรายละเอียดว่าเป็นข้อมูล
สถิติของงานบริการใดบ้าง) 

1. สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองการประปา 
4. กองช่าง 
5. กองการศึกษา 
6. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เดือน ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

รายงานการ
ให้บริการ แบบ
รายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน 

7. ยก ร ะดั บก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
เทศบาลตำบลเมือง
แกลงให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์ และ
ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 

1. มีระบบการให้บริการออนไลน์
หรือ E-service บนเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ขอรับบริการออนไลน์ให้ประชาชน
ได้รับทราบอยา่งกว้างขวาง 
 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

เดือน ต.ค. 64- 
ก.ย. 65 

สามารถตอบสนอง            
ตอ่ปญัหาและ
ความต้องการ
ของประชาชนได้
อยา่งสะดวก
รวดเรว็ ตลอดจน
สร้างความโปร่งใส
และความเสมอ
ภาคในการให้บริการ 

8. มาตรการจ ัดทำ
แผนการใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำป ี

1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลที่เกี ่ยวกับการจัดทำแผนการ          
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                 
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2. ดำเนินการจัดทำและเปิดเผย
ข้ อ มู ล บ น ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
เทศบาลตำบลเมืองแกลงให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วน ตามกฎหมาย 
ระเบยีบ หลกัเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่กำหนด เพื่อความโปร่งใสและ
ประโยชน์์ของประชาชนเป็นหลัก 

กองคลัง เดือน ต.ค. 64- 
ก.ย. 65 

แผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณของ
เทศบาลตำบลเมือง         
แกลง ที่มีระยะ 1 ปี 
 

 
 
 
 

/9. มาตรการ… 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

9. มาตรการจัดซื้อ
จ ัดจ ้ า งหร ือการ
จัดหาพัสดุ 

1. ม ี ก า รประชาส ั มพ ั น ธ ์ และ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จ ัดจ ้าง เพ ื ่อให ้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 
2. ดำเนินการจัดทำและเปิดเผย
ข้อมูลมาตรการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุบนหน้าเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลงให้เป็น
ปัจจ ุบ ันครบถ้วน ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่กำหนด เพื่อความโปร่งใสและ
ประโยชน์์ของประชาชนเป็นหลัก 

กองคลัง เดือน ก.พ. - 
มี.ค. 65 

1. เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจา้ง
ลดลงหรือไม่มี
เลย 
2. รายงานผล
การจดัซื้อจัดจ้าง
แบบรายเดือน ที่
มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะ เวลา 6 
เดือน 

10. ม า ต ร ก า ร
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

มีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริม
ความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบล
เม ื อ ง แกล ง  เ พ ื ่ อ เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม  

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 64- 
ก.ย. 65 

รายงานผลการ
จัดกิจกรรม/
โครงการ 

11. ม า ต ร ก า ร
ยกระด ับผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทาง
และหล ั ก เกณฑ ์  การประ เมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ซึ ่งผู ้บริหาร/ 
บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในการ
ประเมิน ITA ได้้แก่ 

1) ITA คืออะไร  
2) ความสำคัญของการประเมิน  
3) ประโยชน์์ของการประเมิน ITA 
4) หลักเกณฑ์การประเมนิ  
5) ปฏิทินการประเมิน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
และหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

เดือน ต.ค. 64- 
ก.ย. 65 

1. ประชุม
ติดตามผลการ
ทำงาน 
2. รายงานการ
วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินของ
เทศบาลตำบล 
เมืองแกลงใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
3. ผลการ
ประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ทีสู่งขึ้น 

/2. แต่งตั้ง… 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

 2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุน/
ส่งเสริมการยกระดับผลการประเมิน 
ITA 
3. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลงในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกประเด็นคำถาม 

   

 
 
 


