
 

 

รายงานผลการดำเนินการ 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 
เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

******************* 
    
  ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยผลคะแนนจาก
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินการ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจาก
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  ทั้งนี ้ เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง เพื ่อขัยเคลื ่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
   

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.แสดงผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

1.ศึกษา ทำความ
เข้าใจรายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบ 
E-PlanNACC 
2.รายงานและ
แสดงผลการ
ดำเนินงานจากระบบ 
E-PlanNACC ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ตลอดปี 
2565 

1.จ ั ดประช ุมศ ึกษา
ข้อมูลรายละเอียดตาม
คู่มือการใช้งาน ระบบ 
E-PlanNACC ใ ห ้ กั บ
บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
2 .  ร าย ง านผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบ ัติการทุจริต
ประจำปี 2564 และร
ประจำปี 2565 (รอบ 
6เดือน) และ ประจำปี 
2565 ทางเวปไซต์
เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
และทางส ื ่ อร ูปแบบ
อื่นๆ  

ควรมีการแจ้ง
แจ้งผลการ
ดำเนินงานให้
ทุกหน่วยงาน
ในองค์กร /
ประชาชน 
ทราบ  



 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2.ความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

รายงาน และ
แสดงผล
ความก้าวหน้า 
การดำเนินงานจาก
ระบบ E-Plannacc 
ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ตลอดปี 
2565 

รายงานผล/เผยแพร่
การดำเนินงานในการ
ประชุมประจำเดอืน
ของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ทุกช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 

แจ้งใหทุ้ก
หน่วยงาน
ทราบสามารถ
แก้ไข/เพิ่มเติม
โครงการที่
เกี่ยวข้องได้
ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

3. ส่งเสรมิการ
ประชาสมัพันธ์
และให้ข้อมลู
เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำป ี

ดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์
รายงานผลการ
ดำเนินงานและ
ข้อมูลแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
รายเดือน รายไตร
มาส ประจำป ี

กองคลงั ตลอดปี 
2565 

รายงานผล/เผยแพร่
การดำเนินงานในการ
ประชุมประจำเดอืน
ของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ทุกช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 

ควรให้ทุก
หน่วยงานใน
องค์กร จัดทำ
แบบ สขร. 
ประจำเดือน 
และรวบรวม
ให้ทางกองคลงั 

4.การอำนวย
ความสะดวก
เกี่ยวกับข้ันตอน
การขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพยส์ิน
ของราชการ 

กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการยมื
ทรัพยส์ินของ
เทศบาลตำบลเวียง
เทิง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

มกราคม - 
มีนาคม   
2565 

จัดทำสือ่ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ ให้ทุก
หน่วยงานได้รับทราบ
ข้ันตอนที่และวิธีการที่
ถูกต้องและเข้าใจง่าย 

สำนักปลัดฯ 
แจ้งบุคลากร
ให้ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าวเป็น
ประจำ 

5.แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพยส์ินของ
ราชการ 

จัดทำคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพยส์ินของ
ราชการ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ตลอดปี 
2565 

ประชุมช้ีแจง 
รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพยส์ินของราชการ 
 

สำนักปลัดฯ 
แจ้งบุคลากร
ให้ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าวเป็น
ประจำ 

 
เทศบาลตำบลเวียงเทิง 

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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