
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลดงคอน 

อ าเภอสรรคบุรี        จังหวัดชัยนาท 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลดงคอน  โทร 056-410839                                          .                                                                                                                                                            

ที ่ ชน 52901/                                          วันที ่     11     พฤษภำคม   2564                    .                                                                       

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำลต ำบลดงคอน. 
เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลดงคอน 

เรื่องเดิม 
 ตำมที่เทศบำลต ำบลดงคอน ได้เข้ำร่วมประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ก ำหนด ซึ่งเทศบำลต ำบลดงคอนได้พิจำรณำก ำหนดมำตรกำรในกำรสง
เสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำลต ำบลดงคอน  

 ข้อเท็จจริง 

 ตำมที่ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ของเทศบำลต ำบลดงคอน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 และได้ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำลต ำบลดงคอน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของเทศบำลต ำบลดงคอน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1.กำรพัฒนำควำมรู้
บุคลำกรในหน่วยงำน
เกี่ยวกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

(กำรแก้ไขปัญหำกำร
เปิดเผยข้อมูล) 

1.1 ควรให้มีเจำ้หน้ำท่ีหรือ
แอดมินขอหน่วยงำนเข้ำ
ร่วมประชุมช้ีแจงกรอบกำร
ประเมินและแนวทำงกำ
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสที่ทำงส ำนักงำน
ปปช.จังหวัดหรือส ำนักงำน
ท้องถิ่นจังหวัดจัดกำร
ประชุม 

1.2 ในกำรประชุมประจ 
ำเดือนให้มีกำรถำ่ยทอด
เนื้อหำที่ไดไ้ปประชุมให้
พนักงำนได้ทรำบ รวมถึงกำ
ส ำเนำผลกำรประเมินของปี
ที่ผ่ำนมำให้พนักงำนทุก
ท่ำนได้ทรำบเพื่อท่ีพนักงำน
จะได้น ำไปท ำควำมเข้ำใจใน
หัวข้อกำรประเมินก่อนท่ีจะ
เข้ำไปท ำแบบประเมิน
รวมถึงเน้นย ำกำรให้

ส ำนักปลัด 

และทุกส่วนงำน 

มีนำคม 
2564- 
เมษำยน 
2564 

1) เทศบำลต ำบลดง
คอนได้จัดส่ง Admin 
ระบบ ITA ผู้รบัผิดชอบ
กำรประเมินคณุธรรม
และควำม โปร่งใสฯ เข้ำ
ร่วมโครงกำรยกระดับ
พัฒนำกำรป ระเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ป ระ
จ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 
2564 ในวันท่ี 10 
มีนำคม 2564 ณ 
โรงแรมแฟนตำซี รี
สอร์ท จังหวัด ชัยนำท 
2) ในกำรประชุม
ประจ ำเดือน แอดมิน
ระบบ ITA ได้แจ้งผล
กำรประเมิน คณุธรรม
และควำมโปร่งใสใน



ควำมส ำคัญกับกำรประเมิน
ดังกล่ำว 

กำรด ำเนินงำน (ITA) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ให้ผู้บริหำร หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรและ
พนักงำนได้รับทรำบ 
และมีกำร เสนอ
แนวทำงกำรกำรแก้ไข 

2.มำตรกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนตำมประมวล
จริยธรรมของเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

(แก้ไขปัญหำกำร
ป้องกันกำรทุจริต) 

1.จัดอบรมตำม
โครงกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนตำมประมวล
จริยธรรมของเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

2.เผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์กำร
ป้องกันกำรทุจริต
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
เทศบำล 

ส ำนักปลัด ปีงบประมำณ
2564 

1.โครงกำรส่งเสริม
กำรปฏิบัติงำนตำม
ประมวลจริยธรรม
ของเทศบำลต ำบลดง
คอน 

2.เผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์กำร
ป้องกันกำรทุจริต
เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของเทศบำล 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 

 1.มำตรกำรกำรพัฒนำควำมรู้บุคลำกรในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
เพ่ือแก้ไขปัญหำในำกำรเปิดเผยข้อมูล 

 2.มำตรกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลดงคอน เพ่ือแก้ไขปัญหำ
กำรป้องกันกำรทุจริต 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและพิจารณาสั่งการต่อไป 

ลงชื่อ................................................ 
(นำงสำวพิมพ์พร   เริงทัย) 

 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
 

  (นายเนรมิต  ชูมก)          (นำงสำววัลธนิสรณ์  แสงวันทอง)     (นางราตรี  เทียนบาง)
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ             หวัหน้าส านักปลัด         รองปลัดเทศบาล 

 
          -เห็นควรอนุมัติ-                           -อนุมัติ-  

    

     (นายราเชน   กลิ่นหอมเชียง)            (นายวันชัย    ยอดด าเนิน) 
            ปลัดเทศบาล                             นายกเทศมนตรีต าบลดงคอน  









เทศบาลต าบลดงคอนไดจ้ดัสง่ Admin ระบบ ITA ผูร้บัผิดชอบการประเมินคณุธรรมและความ โปรง่ใสฯ เขา้รว่มโครงการ

ยกระดบัพฒันาการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ ด าเนินงานของหนว่ยงานภาครฐั ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2564 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแฟนตาซี รสีอรท์ จังหวดั ชยันาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เขา้รว่มโครงการยกระดบัพฒันาการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ ด าเนินงานของหนว่ยงานภาครฐั ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแฟนตาซี รสีอรท์ จงัหวดั ชยันาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เผยแพรส่ือ่ประชาสมัพนัธก์ารปอ้งกนัการทจุรติเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       เผยแพรส่ื่อประชาสมัพนัธก์ารปอ้งกนัการทจุรติเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องเทศบาล 









1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่เทศบาลต าบลดงคอนได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอน พ.ศ.2561 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
นัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลดงคอนควร
น าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลดงคอน มาตรา  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอน” ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 



5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบงคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอนเปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลดงคอน 

11. รูปภาพประกอบ 
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