
1 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

  
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมี
คุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  และได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ท่ี
ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) เป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐท่ี
เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำ  ยกระดับหน่วยงำนใน
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน ให้เข้ำถึงกำรบริกำร
สำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน  มีกำรประกำศขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน  เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมก็เป็นหน่วยงำนภำครัฐท่ีหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด และให้น ำ
ผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนไป
ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล  ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562 คะแนนภำพรวมของเทศบำล
ต ำบลบ้ำนแหลม คือ 95.45 ระดับผลกำรประเมิน : AA ซึ่งวิเครำะห์จำกข้อมูลของผู้ตอบวัดกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก จ ำนวน  66 คน และผู้มีส่วนได้เสียภำยใน จ ำนวน 40 คน 
ตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

ช่วงอายุของผู้ตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปี ขึ้นไป รวมท้ังหมด 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
5 4 5 12 7 7 2 3 7 14 26 40 

66 
 

ช่วงอายุของผู้ตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปี ขึ้นไป รวมท้ังหมด 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
- 2 6 6 5 12 1 7 1 - 13 27 

40 
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               ระดับกำรศึกษำของผู้ท่ีตอบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกและภำยใน ได้
วิเครำะห์ออกมำตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) จ านวน 66 คน 
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ อนุปริญญำ ปริญญำตรี สูงกว่ำปริญญำตร ี อ่ืน ๆ 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
4 13 10 8 4 4 6 11 1 2 1 2 

 
ระดับการศึกษาของผู้ตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) จ านวน 40 คน 

ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ อนุปริญญำ ปริญญำตรี สูงกว่ำปริญญำตร ี อ่ืน ๆ 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
1 - - 1 2 1 9 17 1 8 - - 

 

 
 สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม ประจ ำปี 2562  
มีควำมสุขในกำรท ำงำน  คิดเป็น 

 
   0%              0%             55%             45% 
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 วิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของเทศบำลต ำบลบ้ำน
แหลมมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 95.45 คะแนน อยู่ในระดับ AA มีรำยละเอียดดังนี้ 
ประเด็นที่ถูกประเมินให้ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น 

1) การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา  
      มาตรการแก้ไข 
 ต้องจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำให้  
  ชัดเจน ซึ่งผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำคือบุคลำกรทุกคนต้องจัดท ำ   
  หนังสือเป็นข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนทุก 6 เดือนของรอบ 
  ปีงบประมำณ โดยตกลงว่ำในรอบ 6 เดือนท่ีจะประเมินผลงำนนี้  
  จะปฏิบัติงำนอะไรบ้ำง 

         จัดท ำหลักเกณฑ์ในกำรให้บุคลำกรไปอบรม หรือศึกษำต่ออย่ำง 
  เป็นธรรม  

 มีหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพผลงำนตำมตัวชี้วัดท่ีก ำหนดไว้ 
  อย่ำงชัดเจน                 
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         จัดท ำประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหน้ำท่ี พร้อม 
ท้ังประกำศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลกำรประเมิน กำรเลื่อนขั้น กำรโยกย้ำยด้วยควำมเป็นธรรม 
และท่ัวถึง 
 
 
 2)การปรับปรุงระบบการท างาน  
   

 
มาตรการแก้ไข 
มีมำตรกำรลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร เช่น กำรให้บริกำร ณ จุดเดียว  

(one stop service)  
กำรให้บริกำรโดยใช้ระบบ IT น ำระบบคอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยกำรปฏิบัติงำนให้

เกิดควำมคล่องตัว เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
จะต้องมีช่องทำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำท่ี 
 

     3) การเปิดเผยข้อมูล  
 
 
 
 
 มาตรการแก้ไข 
จัดท ำเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน ำข้อมูลต่ำงๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐำน

ขององค์กร  แผนด ำเนินงำน งบประมำณ บุคลำกร โครงกำรและกิจกรรม จะต้องมีกำรตรวจสอบ
และต่ออำยุเว็บไซต์ให้ทันก ำหนดเวลำ พร้อมท่ีจะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชำชนทรำบ  

มีกำรจัดท ำช่องทำง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริกำร สำมำรถขอรับบริกำรตำม
อ ำนำจหน้ำท่ีหรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ได้ 
  มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
ของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม คือ กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ปี พ.ศ.2562-2564 ซึ่งแต่ละโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร จะมีรำยละเอียดของหลักกำร
และเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย พื้นท่ีด ำเนินกำร  วิธีด ำเนินกำร  ระยะเวลำด ำเนินกำร   
งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่
กำรปฏิบัติทุกรอบ 6 เดือนของปีงบประมำณ  


