
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน เทศบาลตำบลต้นธงชัย 
 

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ต้นธงชัยปร ะจำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยภาพรวมได้คะแนน 56.9 อยู่ในระดับ D คือไม่ผ่านการประเมิน เทศบาลตำบล       
ต้นธงชัย จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 

 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

รายการ ประเด็นท่ีต้องปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

1. การปฏิบัติหน้าที่  - ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้  
-การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่
ผู้มาติดต่อทั่วไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

- จัดแผนผังขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการอย่างชัดเจน  
-สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย  
- กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 

2. การใช้งบประมาณ  -การใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
-การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง  
-การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้
ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

- เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการ
จัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ มีการรายงานผลในที่
ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประจำทุกเดือนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล 



รายการ ประเด็นท่ีต้องปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

3. การใช้อำนาจ  การมอบหมายงาน การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีความเชื่อม่ันต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

- จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน และเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้
ที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
- มีการรายงานผลในที่ประชุมคณะผู้บริหาร และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน  
- นำกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
ทุกขั้นตอนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของเทศบาล  

4.การใช้ทรัพย์สิน 
  ของราชการ  

การนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไป
เป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน  

-  ทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษ 
-ได้ดำเนินการประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที ่
กค (กวจ) 0405.2/ว199 ลงวันที ่9 เมษายน 
2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือน้ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
1) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมัน
ฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
2) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและ
ติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และ
เครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทำ
หน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และเพ่ิมเติมผู้ช่วย



พนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับ
ดูแลการควบคุมการสั่งใช้การขอสั่งเบิกน้ำมัน
เชื้อเพลิงและ หล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้ 

5. การแก้ไขปัญหา 
    การทุจริต 

การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

- กิจกรรมมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ  
- จัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจน 

 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  

รายการ ประเด็นท่ีต้องประบปรุง ผลการดำเนินการ 

1. คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรฐาน
ขั้นตอน และ ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ไว ้ 

-  ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

2.  ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชน มีประสิทธิภาพ 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
- กำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ 
- จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดรับ
บริการ และเพ่ิมช่องทางการประเมินผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานผลความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- ปรับปรุงหมวดหมู่ หัวข้อเรื่อง ให้สามารถสืบค้น
ได้โดยง่าย 



- ประชาสัมพันธ์เพ่ิมช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถติดต่อ
ราชการหรือสามารถร้องเรียนการทุจริตได้โดยง่าย  

3. การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  
การดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

- ประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
- มีการจัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการในการ
ทบทวนปรับปรุงภารกิจ และระยะเวลาในการ
ให้บริการประชาชน และมีการประชาสัมพันธ์ 
ประกาศฯ การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

3. ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

รายการ ประเด็นท่ีต้องประบปรุง ผลการดำเนินการ 

1. การเปิดเผยข้อมูล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการ 
- มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย ให้กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-service  
- จัดทำการประเมินความพึงพอใจประจำปี 

2.  การป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต  

- จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่ผ่านมา  
- กำหนดแนวทางการปรับปรุง มาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน             

 


