
 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  

อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 



 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

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

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ                

ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ได้ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ ITAS โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน

ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด โดยกรอบแนวทางการประเมิน  มีการประเมิน ดังนี้ 

   1. การประเมนิตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน  

           (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

   2. การประเมนิตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

           (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

   3. การประเมนิตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

           (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น 

  ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ได้ให้ขอ้เสนอแนะการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ดังนี้ 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 0  จะต้อง    

มีผลคะแนน 05 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก              

3 แบบวัด  คอื แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 1  ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มี

คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (05 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย               

(ร้อยละ 05) คือ แบบวัด IIT OIT จงึมขี้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดี

ยิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งหลักการมสี่วนรว่มของประชาชน จงึควรด าเนนิการดังนี ้ 
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1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริกา รของ                 

ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้

ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ

ความสามารถ 

2) การใชง้บประมาณ จัดใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการ

ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของ

ต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง

การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการสรา้งระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์

สูงสุดของสว่นรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท า

มาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย 

รวมทั้งการเปิดใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของ

หนว่ยงานได้โดยงา่ยและสะดวก  

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่

สาธารณะบนเว็บไซต์ของหนว่ยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ใน

การป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จงึควรด าเนนิการดังนี ้ 

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการ

บริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ

ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถ

เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ

หนว่ยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA 

ก่อนจะศกึษาและวิเคราะหผ์ลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
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จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มกีารก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม 

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล

เว็บไซต์ของหนว่ยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการพิจารณาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

เรียบร้อยแลว้ มีประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนและมีความสอดคล้องกับผลประเมิน ดังนี้ 

   1.การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินและตัวชี้วัดที่ 4                  

การประเมิน iit ที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร ยังไม่มีคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการสร้างระบบ

การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

   2. การสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ

บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับ ของผู้ให้ข้อมูล                  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินและตัวช้ีวัดการให้บริการ การประเมิน oit ที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร ยังไม่

มีระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ ที่สะดวก และ

ทันสมัย 

  ฉะนั้น เพื่อให้ตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับการแก้ไข เทศบาลต าบล              

ห้างฉัตร จึงขอก าหนดมาตรการเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาล

ต าบลห้างฉัตร ดังนี้ 

  มาตรการ 

  1. ใหง้านพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร ด าเนินการจัดท าคู่มือและ

ระเบียบการใชท้รัพย์สินของราชการสรา้งระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการ

ลงโทษของเทศบาลต าบลห้างฉัตร และเปิดเผยคู่มอืดังกล่าวในเว็บไซต์เทศบาลต าบลห้างฉัตรต่อไป 

  2. ให้สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ               

ณ จุดให้บริการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในลักษณะ ดังนี้ 

2.1 ใช้รูปแบบวัดความพึงพอใจอย่างง่าย จ านวน 5 ระดับ ในการให้บริการ คือ              

ระดับ 5 มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 มีความพึงพอใจมาก ระดับ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง                     

ระดับ 2 มีความพึงพอใจน้อย ระดับ 1 มีความพึงพอใจนอ้ยที่สุด (ควรมีการปรับปรุงการให้บริการ) 

2.2 สร้าง Google form ในการจัดท าระบบ  
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2.3 สร้าง QR Code เพื่อให้ผู้มาติดต่อรับบริการสามารถแสกนเข้าระบบ                   

ได้โดยงา่ยและมีความสะดวก 

2.4 ประชาสัมพันธ์ระบบดังกล่าวในเว็บไซต์เทศบาลต าบลห้างฉัตร และตามจุด

การให้บริการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

2.5 มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ด าเนินการใน

การจัดท าระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการของ

เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

 

 


