
 

 

การมีสว่นร่วมของผู้บรหิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองบ้านทุม่  

อ าเภอเมืองขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ 



กิจกรรมวันตอ่ต้านคอร์รปัชนัสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแกน่ 
โดย จังหวัดขอนแกน่ ส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดขอนแกน่ 

ภาคีเครอืข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคม 
วันจันทร์ที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

ณ หอ้งประชุมพรีสิทธิ ์ค านวณศิลป์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
ภายใตแ้นวคดิ : Zero Tolerance คนไทยไมท่นตอ่การทุจรติ 

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารเข้ารับ
มอบรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
และผู้บริหารได้เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่
เกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน และให้ความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่ายหน่วยงานและทุกภาคส่วน
ร่วมมือในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
ประเทศ 

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการส่งเสรมิหน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส และ
หน่วยงานได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐ คือ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ            
พ.ศ.๒๕๖๐”  การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน “สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้” 

 

 



 

  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  น าโดยนายวิลาศ  สีละพันธ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง จ านวน ๒๑ คน ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในระดับเกรด A  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพีรสทิธ์ิ ค านวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัดขอนแก่นได้รับผลการประเมินฯ ระดับเกรด A เข้ารับมอบรางวัลรวม ๑๘ แห่ง   แยกออกเป็น  

๑.) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๑๗ แห่ง  
๒.) วิทยาลัยการปกครองมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ภาพรวมทั้งประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ หรือมีระดับ A และ AA มีจ านวน 
๙๗๐ หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๙ 

 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

                            ระดับคะแนน (เกรด)                                            A 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ระดับประเทศ ประเภทหน่วยงาน : เทศบาลเมือง 
 

๑๐ อันดับคะแนนสูงสุด 
 

อันดับ หน่วยงาน จังหวัด คะแนน 
๑ เทศบาลเมอืงชัยภูม ิ ชัยภูมิ ๙๓.๗๙ 
๒ เทศบาลเมอืงกระบี ่ กระบี ่ ๙๓.๗๔ 
๓ เทศบาลเมอืงสระแก้ว สระแก้ว ๙๓.๓๖ 
๔ เทศบาลเมอืงล าพูน ล าพูน ๙๒.๘๔ 
๕ เทศบาลเมอืงอโยธยา พระนครศรีอยุธยา ๙๐.๐๒ 
๖ เทศบาลเมอืงสระบุร ี สระบุร ี ๘๙.๕๔ 
๗ เทศบาลเมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ๘๙.๕๑ 
๘ เทศบาลเมอืงแม่โจ ้ เชียงใหม ่ ๘๙.๓๐ 
๙ เทศบาลเมอืงสุพรรณบรุ ี สุพรรณบรุ ี ๘๙.๒๑ 
๑๐ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขอนแก่น ๘๘.๕๔ 

 
 
 

ด้าน คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ด้านท่ี ๑ การปฏิบัตหิน้าที ่ ๙๔.๐๓ 
ด้านท่ี ๒ การใช้งบประมาณ ๘๗.๓๕ 
ด้านท่ี ๓ การใช้อ านาจ ๘๙.๐๙ 
ด้านท่ี ๔ การใช้ทรัพยส์ินของราชการ ๘๘.๙๘ 
ด้านท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๒.๓๗ 
ด้านท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ๙๐.๕๐ 
ด้านท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๑.๕๙ 
ด้านท่ี ๘ การปรบัปรุงการท างาน ๘๙.๘๐ 
ด้านท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๗๑.๒๐ 
ด้านท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

รวมคะแนนดิบ ๘๙๔.๙๑ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๔ 



ภาพถ่ายกิจกรรมพิธีมอบรางวัลในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดขอนแก่น 
วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 



 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการให้ความส าคัญในการปรับปรุง พัฒนา และสง่เสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส 

นายวิลาศ  สีละพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เมืองบ้านทุ่ม พร้อมด้วย         

นางสาวรัตนา  โพธ์ิศรี  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เข้ารับการสัมมนากลุ่มย่อย ตามโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒  

ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องจันทร์กระพ้อ ช้ัน ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ 

โรงแรมอุดรราชภัฏ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเอาความคิดเห็นจากตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    

เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  

  

 

 



 

 



 

 

 




