
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2563) 



ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ใน
รอบปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
 
  ในการนี้ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึง
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานเทศบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ 
  กันยายน 2563 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่า
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแมีบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ 
จึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอด
ถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงานส านักงานเทศบาล
ต าบล  ท่าแร่ มีค่าคะแนนเท่ากับ 78.23 คะแนน อยู่ใน ระดับ B มีรายละเอียด ดังนี้  

 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   
  1.1 การปฏิบัติหน้าที่ เสนอแนะให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ
บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
  1.2 การใช้งบประมาณ  มีข้อเสนอแนะ โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทกุภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
  1.3 การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล เสนอให้มีการจัดท ารายละเอียด
ของต าแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้มีการจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตาม ตรวจสอบการยืม – คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
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  1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เสนอแนะให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดย
จัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   

          2.1  คุณภาพการด าเนินงาน  มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูน
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

  2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ให้มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน
  2.3 การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริม ให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก ต้องมีการพัฒนาระบบ ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. ประเด็นการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึง

ข้อมูล ในส่วนนี้คะแนนแบบวัดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือ 85% ขึ้นไป โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ให้มี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบ E-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่าย
ต่อการเข้าถึง   อีกทั้ง การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และปรับปรุงดูแลระบบการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง
ต่างๆ ให้มีความพร้อม ระบบมีความทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว เช่น มีระบบเว็บไซต์ที่มี
ประสิทธิภาพติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว เป็นต้น 
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  เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 87.50 ซึ่งเป็นคะแนนที่
สูงที่สุด ในการป้องกันการทุจริต รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ ๘7.1๔ และตัวชี้วัด
ที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2563 คือตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จากข้อมูลสามารถสรุป
ได้ว่า จุดแข็ง ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร คือ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน 
ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญ
ต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน ห รือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการ รับสินบนได้ในอนาคต และจุดอ่อน คือ ใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ จากการผลการประเมินพบว่า กระบวนการด าเนินงานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
ประเด็นของการสร้างระบบการก ากับดูและและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลท่าแร่     อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖3 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ 
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้   
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) คือ 
(๑) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 

เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ   ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไมส่ามารถเกิดข้ึนได ้
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๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal) ได้คะแนนอยู่ในระดับดี บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ 
แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External) อยู่ในระดับคะแนนที่ได้ บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การด าเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลทีช่ัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชท้รัพย์สิน
ของ ทางราชการ 

(๑) การรับรู้แนวปฏบิัติของ หนว่ยงานของทา่น 
     เก่ียวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ  
(2) การก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิ 
     ของราชการ เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช ้
     ประโยชน์ สว่นตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง 

(๑) สร้างแนวปฏบิัติเก่ียวกับการใช้ 
     ทรัพย์สินของราชการ 
(๒) สร้างมาตรการการก ากับดูและ 
     และตรวจสอบการใชท้รัพยส์ินของ 
     ทางราชการ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนนิงาน (๑) การปฏิบัตงิาน/การให้บริการแก่  

     ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอนและ  
     ระยะเวลาที่ก าหนด  
(๒) การปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ ท่าน 
กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อยา่งเท่า เทียมกัน
ของพนักงาน 

(๑) มีขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง ชัดเจน 
(๒) สร้างจิตส านึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดตอ่ อย่าง
เท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบ การ
ท างาน 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผูม้า ติดต่อ  
     หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้า ไปมีส่วน 
     ร่วมในการปรับปรุง พฒันาการ 
     ด าเนินงาน/การให้บริการ ของ 
     หน่วยงาน 
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการ  
     ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

(1)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วม ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน การบรกิารให้
เกิดความโปร่งใส มีวิธีการและขึน้ตอน
การท างานให้ดี ข้ึน 
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๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับที ่
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการ
ด าเนินงานในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
ส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

๕. ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้ 
คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.44 ซ่ึงประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีมาก
ยิ่งขึ้น คือ 

1. ต้องมีการจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
2. สร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบการยืม-คืน  
3. มีการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
 
 
 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพื้นฐาน 

- การเปิดเพื่อสอบทานของข้อมูล    
  การติดต่อ 

(๒) การบริหารงาน 
- การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม ่
  สอดคล้องตามรายละเอียดที่ก าหนด 

(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
- การเปิดเผยข้อมูล แผนการ จัดซื้อ 

จัดจ้างหรือแผนการจัดหา พสัด ุไม่
สอดคล้องตามรายละเอียด ที่ก าหนด 

(๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพือ่ สอบ
ทานของข้อมูลการติดต่อ  
(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service ให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่ ก าหนด 
(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดชี้อ จัด
จ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให้สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทจุริต (๑) การด าเนนิการเพื่อป้องกัน การทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน การทุจริต 

-ไม่มี- 

 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน คะแนน/ระดับ

คะแนนท่ีได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชท้รัพย์สินของ ทาง
ราชการ 

(๑) การรับรู้แนวปฏบิัติของ หนว่ยงานของทา่น 
     เก่ียวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ  
(2) การก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิ 
     ของราชการ เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช ้
     ประโยชน์ สว่นตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง 

58.57 

 



-7- 
 

๖. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     ให้ดีขึ้น 
 

 

 
                 ธนรัตน์   ธนูศร        ผู้จัดท า 

(พันจ่าเอกธนรัตน์  ธนูศร) 
                  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ การก ากับติดตาม 
(๑) มีแนวทางปฏบิัติเก่ียวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ การใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง 

ส านักปลัด/ กองคลัง -รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิน้
ปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสใน การด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ ประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(3) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มา
ใช้บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และ
มีแนวทางในการ ให้ผู้มาติดต่ออย่าง
โปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง ประโยชน์
อื่นใดในการปฏิบัติ หนา้ที่ และมีการ
จัดท าประกาศ ไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือ ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัด 

(4) การตรวจสอบและต่ออายุ เว็บไซต์ให้
ทันก าหนดเวลา พร้อมที่ จะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเวบ็ไซต ์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบนั 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(5) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมใน การ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประซาสัมพันธช์่องทางการ 
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

ส านักปลัด 

(6) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการ ประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม
ระดับ คุณภาพของงาน โดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

(๑) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เก่ียวกับเกณฑ์การประเมินและ การ
ท างาน 
(๒) ผู้บริหารเน้นย้ า เร่ืองความเป็น
ธรรมในการ ประเมิน เพื่อเพิ่มความ
ตระหนัก ให้กับพนักงานเจา้หนา้ที่
ถือปฏิบัติ 

ส านักปลัด/ กองคลัง/ 
กองช่าง 

 



 

 
 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 

เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

--------------------------------------- 
 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริตโดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ก าหนด
มาตรการหรือ แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการลดการ
ใช้ดุลพินิจมีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นไป
ด้วยความ โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้
ก าหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการ
ทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานมีมาตรฐาน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้ตามหลักความโปร่งใส โดยก าหนดแนวทางดังนี้ 

  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแล 

และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด  

2. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดย
ยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

3. ก าหนดให้จัดท าคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในภาพรวม และใน 
ระดับกระบวนงานที่ส าคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการที่ส าคัญ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ 
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

5. ก าหนดให้บุคลากรรายงานการด าเนินงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่ อ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 

6. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การด าเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน 
และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 

/มาตรการ... 
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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และ
สืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผย
ข้อมูล ต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้  

๒.๑ ส านัก/กองงาน ที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท า และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
และ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 ๒.๒ งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน ด าเนินการน าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของส านักงานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 

3. งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน พิจารณาการจัดท ารูปแบบเว็บไซต์ ITA ของ
หน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงสรุปข้อมูล
สถิติ และรายงานผลการสืบค้นเสนอต่อผู้บริหารรายไตรมาส 

 ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม 2564  
 
 
 
  

(นางบังอร  นาคทอง) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 

-------------------------------------------- 
 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับ  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  

 

เทศบาลต าบลท่าแร่ จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต             
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าแร่ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลท่าแร่ ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และขอก าหนดแนวทางให้เทศบาลต าบลท่าแร่ ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนภายนอกเพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 

 

ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ใน
ฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย  
ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการ
ท างาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริต
ต่อหน้าที่ โดยไมใ่ช้ต าแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 
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2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็น
ธรรม ไมท่นต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานใน
เรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน า
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในเทศบาลต าบลท่าแร่ เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
เบาะแสทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลต าบลท่าแร่ 
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(นางบังอร  นาคทอง) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เรื่อง  มาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการและการยืมพัสดุของเทศบาลต าบลท่าแร่ 

-------------------------------------------- 
ด้วยเทศบาลต าบลท่าแร่ มีวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เทศบาลต าบลท่าแร่ จึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการและการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลต าบลท่าแร่ ใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑. มาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ห้ามมิให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง น าทรัพย์สินของเทศบาลต าบลท่าแร่ไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
1.2 ห้ามมิให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ใช้พนังกานขับรถยนต์ของหน่วยงานไป

กระท าภารกิจส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องในหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
1.3 ห้ามมิให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง น ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะ

ของหน่วยงานไปกระท าภารกิจส่วนตัวซึ่งไม่เก่ียวข้องในหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2.๑ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ค าสั่ง ที่เกี่ยวช้อง โดยเคร่งครัด 
2.๒ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
2.๓ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
2.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืดหลักความประหยัด 
2.๕ ให้ช่วยกันดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
2.6 ผู้บังคับบัญชาตามส าคับชั้นต้องก ากับดูแลให้ค าแนะน าจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
๒.7 การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินทาง 

ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
จนเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย เช่น 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์หรืเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ ในกรณีอ่ืนทีไ่ม่ใช่งานราชการหรือ
น าไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น ซอง กระดาษ ผ้าเทป ที่เย็บกระดาษโทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  

- ผู้มีหน้าที่ในการขับรถยนต์ของส่วนราชการ ต้องมีหน้าที่ในการดูแลและบ ารุงรักษา
รถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ โดยค านึงถึงหลักความคุ้มค่า ความประหยัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องใช้รถยนต์ในการปฏิบัติภารกิจของราชการเท่านั้น มิให้ใช้เพ่ือการส่วนตัวไม่ว่ากรณี
ใดๆ 
3.ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
  3.1 การให้ยืมในหน่วยงานราชการเดียวกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ประสงค์ขอยืมเป็นผู้ลง
นามยืม และให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ครอบครองหรือดูแลครุภัณฑ์นั้น เป็นผู้อนุมัติ 
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  3.2 การให้ยืมใช้ในราชการเดียวกัน แต่น าไปใช้นอกสถานที่ราชการ หรือนอกพ้ืนที่ให้
หัวหน้าส่วนราชการผู้ประสงค์ขอยืมเป็นผู้ลงนามยืม และให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ซึ่งเป็นหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่นายกมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติให้ยืม 
4. การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน และการส่งคืน 
  4.1 ผู้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน จะต้องดูแล บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนที่ยืมนั้น
เหมือนเช่นการดูแลทรัพย์สินของตนเอง 
  4.2 หากครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน ช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ผู้ยืมจะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
  - ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
  - ชดใช้เป็นครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน ประเภทชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน 
หรือ 
  - ชดใช้เป็นเงินสดตามราคาที่เป็นอยู่ขณะยืม ตามท่ีเทศบาลก าหนด 
  4.3 เมื่อครบก าหนดส่งคืน ผู้ยืมจะต้องด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทนนั้นคืนต่อ
หน่วยงานของเทศบาล ตามวัน เวลาที่ก าหนด  
  ทั้งนี้ เทศบาลหรือหน่วยงานภายในสงวนสิทธิ์การที่ไม่พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตการให้
ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน แก่ผู้ยืมรายหนึ่งรายใด เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการยืมดังกล่าวต้องเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเท่านั้น 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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(นางบังอร  นาคทอง) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

 


	๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

