
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง ในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการดำเนินการขบัเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล
เมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี 

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.  มาตรการส่งเสริมการ
รับรู ้ของผู ้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (แบบวัด IIT) 
 

เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องของการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การปฏ ิบ ัต ิ งาน โดยเน ้นเร ื ่องการใช ้จ ่ ายเงิน
งบประมาณ  

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

และกองคลัง  

เดือน ต.ค. 64 
- ก.ย. 65 

เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องของ
การรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้เส ียภายใน ผ่าน
ช่องทางที่หลาหลาย ดังนี้ 
1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
2. เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
www.muangklang.com 
 

ควร
ดำเนินการ

อย่าง
สมำ่เสมอ 

2. การเพ ิ ่มค ุณภาพ
การดำเนินงาน 

1. มอบหมายให้พนักงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ของตน 
2. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักในภาระความ
รับผิดชอบต่อตำแหนง่และหน้าที่ของตนเอง 

สำนักปลัดเทศบาล เดือน ต.ค. 64 
- ก.ย. 65 

1. พนักงานจัดทำคู ่มือการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ของตน 
2. แต ่ละกองได ้ดำเน ินการสอบทาน และ
ปรับปรุง คำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน และ
เป็นปัจจุบัน 
3. มีการประชุมภายในกองหมอบหมาย
งานที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุก
คนตระหนักในภาระความรับผิดชอบต่อ
ตำแหนง่และหน้าที่ของตนเอง 

ควรสอบทาน
คู่มือการ

ปฏิบัติงาน
และ คำสั่ง
มอบหมาย
งาน ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่

เสมอ 

 

/3. มาตรการ… 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. มาตรการปร ั บปรุ ง
ระบบการทำงาน 

ทุกกองท ี ่ม ีภารก ิจด ้านการบร ิการแก ่บ ุคคล/
หน่วยงานทั ้งภายในและภายนอก จัดทำแผนผัง
แสดงขั้นตอนของการดำเนินงาน (Flow chart) พร้อมทั้ง
ระบุระยะเวลา ของการรับบริการในแต่ละขั้นตอนติด
ประกาศให้เห็นโดยชัดเจน 

ทุกกอง เดือน ต.ค. 64 
- ก.ย. 65 

ทุกกองที ่มีภารกิจด้านการบริการ ได้
จ ัดทำแผนผังแสดงขั ้นตอนของการ
ดำเนินงาน (Flow chart) โดยแสดงให้
เห ็นโดยอย ่างช ัดเจน ณ สำน ักงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 

ควรสอบทาน
ขั้นตอนของ

การ
ดำเนินงาน 

(Flow chart) 
ให้เป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ 
4. การดำเนินการเพื่อ
ยกระดับการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  

1. ทุกกองที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน หรือ
มีการดำ เนินงาน เกี่ ยวข้ องกั บข้ อมู ลข่ า วสาร
สาธารณะดำเนินการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลบน
หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และมาตรฐานที่กำหนด 
2. รักษาและคงสภาพการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของเทศบาลฯ ได้ทุก
ช่วงเวลา  
3. URL คำตอบที่ แสดงตำแหน่ งของข้ อมู ลที่  
“ประชาชนทั่วไปสามารถเขา้ถงึได้โดยง่าย” และการ
แสดงข้อมูลดังกล่าวจะต้องมี “องค์ประกอบด้าน
ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน” ตามหลักเกณฑ์ที่ข้อ
คำถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
กำหนด 

ทุกกอง เดือน ต.ค. 64 
- ก.ย. 65 

1. ทุกกองที ่มีหน้าที ่ในการให้บริการ
ประชาชน หร ื อม ี การดำ เน ินงาน
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารสาธารณะได้
ดำเนินการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลบน
หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เป็นปัจจ ุบ ัน ครบถ้วน ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่
กำหนด  
2. เจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลระบบได้สอบทาน
ข้อมูลในระบบบนเว ็บไซต์หล ักของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลงอยู่เสมอ  
3. เมื ่อมีการนำ URL ลงในระบบเจ้า
หน้าทีผู้ดูแลระบบได้สอบทาน URL ทุก
คำตอบตามหลักเกณฑ์ที่ข้อคำถามแบบ
วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)          
ได ้กำหนด ท ุก  URL สามารถเข ้าถึง 
ข้อมูลได้ 
 

ควรสอบทาน
ข้อมูลในระบบ

อย่าง
สมำ่เสมอ 

/5. การพัฒนา… 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5. ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร
สื่อสารได้สองทางทาง
ห น ้ า เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง
เทศบาลตำบลเมืองแก
ลง (Q&A) 

จัดทำ Messenger Live Chat คือการสนทนาทาง
ช ่องทางโซเช ียล โดยการเช ื ่อมต ่อก ับ เฟสบุ๊ค 
“เทศบาลตำบลเมืองแกลง” 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

เดือน ต.ค. 
64- ก.ย. 
65 

ดำ เน ินการจ ั ดทำ  Messenger Live 
Chat เรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งาน
ได้จริง 

 

ควรสอบทาน
ระบบอย่าง
สมำ่เสมอ 

6. ข ้ อม ู ลสถ ิ ต ิ การ
ให้บริการของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง 

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการให้บริการ โดยจำแนกแยก
ออกเป็นสถิติของแต่ละภารกิจ  
(แสดงรายละเอียดว่าเป็นข้อมูลสถิติของงานบริการ
ใดบ้าง) 

1. สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองการประปา 
4. กองช่าง 
5. กองการศึกษา 
6. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เดือน ต.ค. 64 
- ก.ย. 65 

รายงานการให้บริการของท ุกกอง โดย
จำแนกแยกออกเป็นสถิติ ของแต ่ละ
ภารกิจ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
แบบรายเดือน และได้เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

ควร
ดำเนินการ

อย่าง
สมำ่เสมอ 

7. ย ก ร ะ ดั บ ก า ร
ให้บริการของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลงให้เท่า
ทันต่อสถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ
ที่เกิดขึน้ 

1. มีระบบการให้บริการออนไลน์หรือ E-service  
บนเวบ็ไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการออนไลนใ์ห้
ประชาชนได้รับทราบอยา่งกว้างขวาง 
 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

เดือน ต.ค. 
64- ก.ย. 
65 

จัดทำระบบการให้บริการออนไลน์หรือ 
E-service บนเวบ็ไซต์ของเทศบาลตำบล
เมืองแกลง และสามารถใช้งานได้จริง 
ดังนี้  
1. ขอใช้สนามกีฬาและสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา 
2. ขอรับถังขยะ  
3. ขอรับบริการเก็บกิ่งไม้ 
4. แจ้งทางเท้าชำรุด 

ควรสอบทาน
ระบบอย่าง
สมำ่เสมอ 

 
 

/5. แจ้งฝาทอ… 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

    5. แจ้งฝาทอพังชำรุด 
6. แจ้งตัดแต่งกิ่งไม้ 
7. แจ้งร้องเรียนเกี ่ยวกับการก่อสร้าง
อาคาร 
8. แจ้งทางหลวงเทศบาลชำรุด 
9. แจ้งไฟสาธารณะดับ 

 

8. มาตรการจ ัดทำแผน        
การใช ้จ ่ายงบประมาณ
ประจำป ี

1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการใช ้จ ่ ายงบประมาณประจำปี เพ ื ่อให้
ผ ู ้ปฏิบัต ิงานในกระบวนการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2. ดำเนินการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลบนหน้า
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์์
ของประชาชนเป็นสำคัญ 

กองคลัง เดือน ต.ค. 64- 
ก.ย. 65 

จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่มีระยะ 1 ปี 
และได้เปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบล เม ื อ งแกลง  เป ็ นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

ไม่มี 

 
 
 

 
 
 

/9. มาตรการ… 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

9. มาตรการจดัซื้อจัด
จ้างหรือการจดัหาพัสดุ 

1. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
จัดซื ้อจัดจ้างมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2. ดำเนินการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลมาตรการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุบนหน้าเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลงให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่
กำหนด เพื่ อความโปร่ งใสและประโยชน ์ ์ของ
ประชาชนเป็นสำคัญ 

กองคลัง เดือน ก.พ. - 
มี.ค. 65 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน
ช ่องทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล            
เมืองแกลง และบอร์ดประชาสัมพันธ์         
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ควร
ดำเนินการ

อย่าง
สมำ่เสมอ 

10. มาตรการเสริมสรา้ง
ว ัฒนธรรมองค ์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

มีก ิจกรรมหรือโครงการที ่ส ่งเสริมความโปร่งใส
ภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื ่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

สำนักปลัดเทศบาล เดือน ต.ค. 
64- ก.ย. 
65 

1. ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ลงวันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เร ื ่อง 
ค ่าน ิยมหล ักและว ัฒนธรรมองค ์กร             
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
2. เม ื ่อว ันจ ันทร ์ท ี ่  14 ก ุมภาพันธ์  
2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มีการ
จ ัดประช ุมช ี ้ แจงค ่ าน ิยมหล ักและ
วัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมโดยนายสันติชัย ตังสวานิช 
นายกเทศมนตร ีตำบลเม ือ งแกลง             
ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลร่วมการประชุม  

ไม่มี 

/11. มาตรการ… 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

11. มาตรการยกระดบั
ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ซึ ่งผ ู ้บร ิหาร/ 
บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ต้องศึกษาและ
ทำความเข้าใจในการประเมิน ITA ได้้แก่ 

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

   5) ปฏิทินการประเมิน 
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนบัสนนุ/ส่งเสริมการยกระดับ
ผลการประเมิน ITA 
3. จ ัดทำรายงานการว ิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของเทศบาล
ตำบลเม ืองแกลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประเด็นคำถาม 

สำนักปลัดเทศบาล 
และหน่วย

ตรวจสอบภายใน 
 

เดือน ต.ค. 
64- ก.ย. 

65 

1. เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
และเมื ่อว ันจ ันทร ์ท ี ่  14 กุมภาพันธ์  
2565 ได้มีการประชุมชี ้แจงแนวทาง
และหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ประจำปี
งบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 
3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
2. คำส ั ่ งเทศบาลตำบลเม ื องแกลง ที่  
270/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานสนับสนุนการ
ประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเมือง       
แกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ดำ เน ิ นก า ร จ ั ดท ำ ร าย ง านกา ร
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และมีการชี้แจงในที่ประชุมเมื่อ
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และ
เพื่อส่งเสริมการยกระดับผลการประเมิน  

ไม่มี 

 
 

/ ITA ของ… 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

    ITA ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีการ
จัดทำหนังสือแจ้งทุกกองให้ดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสร ิมค ุณธรรมและ
ความโปร่งใสเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 


