
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

เทศบาลต้าบลวังชัย  อ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

 

1.หลักการและเหตุผล  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด และผลการประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. 
ยังส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องมีการประเมินในทุกปี 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานถือว่าเป็นเรื่องส าคัญยิ่งส าหรับทุกหน่วยงาน 
เทศบาลต าบลวังชัยจึงได้น าเอาผลการประเมินจากระบบ ITAS ปี 2563 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ 
การปฏิบัติงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส ยิ่งขึ้น  และยังได้วางแนวทางในการพัฒนาต่าง ๆ ด้วย 
 
2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ เทศบาลต าบลวังชัย  (ข้อมูลการประเมินจาก
ระบบ ITAS ปี 2563) 
 การประเมินมีท้ังหมด 10 ตัวชี้วัด ซึ่งมีคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1.การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนน 91.01 
 2.การใช้อ านาจ   ได้คะแนน 85.01 
 3.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนน 83.88 
 4.การใช้งบประมาณ  ได้คะแนน 78.42 
 5.การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 77.05 
 6.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 74.46 
 7.คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนน 74.39 
 8.การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนน 74.09 
 9.การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 63.26 
 10.การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน 6.25 
 
3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อพิจารณาจากตวัชี้วัดทั้ง 10 จะเห็นว่าผลการประเมินในประเด็นที่จะต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
ที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก   คือ การป้องกันการทุจริต  การเปิดเผยข้อมูล  และ การปรับปรุงการท างาน 
ตามล าดับ  
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4.ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
 1.การป้องกันการทุจริต    

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
1.การด าเนินการป้องกันการทุจริต เจตจ านงของผู้บริหาร   การแสดงเจตจ านงที่ชัดเจน  และ

การด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมตลอดถึง
การส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่าง
ชัดเจน 

2.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต 

  ต้องการการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 2563 
และต้องมีรายละเอียดในการ
ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

   มอบหมายให้มีหน่วยงานหลักเป็น
ผู้ประสานท าแผนความเสี่ยงในแต่ละ
กอง เพ่ือรวบรวมเป็นแผนขององค์กร  
และต้องมีการด าเนินการเป็นประจ า
ในทุกปี  เพ่ือลดความเสี่ยงต่าง ๆ  

3.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  พ.ศ.2563  
     การรายงานก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
    รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี ในปี พ.ศ.2562 

   ต้องจัดท าแผนป้องกันการทุจริต
ประจ าปี พ.ศ.2564 
   จัดท ารายงานการด าเนินการ
ประจ าปี ในรอบ 6 เดือน (ต.ค.63 
ถึง มี.ค.64) 
   ท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2563) 

3.มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
  การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

   ต้องก าหนดมาตรการความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
และประกาศให้ทุกหน่วยงานใน
เทศบาลทราบ เพ่ือปฏิบัติ โดยการ
น าเอาผลการท างานในปีที่ผ่านมา มา
วิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนา และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ 
ปฏิบัติ  รายงาน และติดตามผล 
    แสดงผลการด าเนินงาน  ที่เป็น
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 
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 2.การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
1.ข้อมูลพื้นฐาน -โครงสร้าง 

-ข้อมูลผู้บริหาร 
-อ านาจหน้าที่ 
-แผนยุทธศาตร์ หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
-ข้อมูลการติดต่อ 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   ต้องการลงข้อมูลในเว็บไซด์
เทศบาล (www.tbwangchai.go.th) 
ตามประเด็นการประเมินโดย
ครบถว้นในทุกหัวข้อ 

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์    ข่าวการท างาน หรือข้อมูลใด ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  หรือ
การให้บริการ  ให้ทุกกองฝ่ายลง
ประชาสัมพันธ์ ทั้งในเว็บไซด์  และ
ในเฟสบุ๊ค เทศบาล  เพ่ือให้
ประชาชนรับรู้โดยทั่วกัน 

3.การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A 
 
 
 
 
  
Social Network 

    ให้ผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูลใน
เว็บไซด์  แสดงต าแหน่งบนเว็บไซด์ 
ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลได้  และหน่วยงานต้องสื่อสาร
ให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้  เป็น
ลักษณะการสื่อสารสองทาง 
     ต้องแสดงต าแหน่งบนเว็บไซด์ 
ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไป
ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ ทต.
วังชัย ได้  เช่น เฟสบุ๊ค 

 

3.การปรับปรุงการท างาน 
เป็นการประมวล และวิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้ท าการให้ความเห็น ในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้อง 

ให้ ทต.วังชัย ปรับปรุงดังนี้ 
 1.การชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 2.การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน /การให้บริการให้ดีขึ้น 
 3.การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน /การให้บริการที่ดีข้ึน 
 4.การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน / การให้บริการของหน่วยงาน 

/หัว... 

http://www.tbwangchai.go.th/
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 หัวข้อการปรับปรุงการท างาน ต้องมีการน าเข้าที่ประชุมพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับรู้และท าการ 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องการตอบค าถาม  การให้บริการ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการประเมิน และพัฒนาการให้บริการ โดยการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของ 
งานบริการด้านต่าง ๆ และให้รายงานให้ผู้บริหารทราบทุกรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  
 
      ลงชื่อ.......นางธิราวัลย์  ดวงค ารัตน์....ผู้จัดท า 
                (นางธิราวัลย์   ดวงค ารัตน์) 
       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


