


 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

*********************** 
 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลจอมทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 จากผลการการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลจอมทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผล
คะแนน 70.10 คะแนน อยู่ในระดับ c ดังนี้  
 

1.1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.41 
1.2 การปฏิบัติหน้าที่  87.26 
1.3 คุณภาพการด าเนินงาน 85.63 
1.4 การปรับปรุงการท างาน 84.51 
1.5 การใช้อ านาจ  80.05 
1.6 การเปิดเผยข้อมูล  78.42 
1.7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.26 
1.8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.17 
1.9 การใช้งบประมาณ  74.66 
1.10 การป้องกันการทุจริต 25.00 
 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด มีประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง ดังนี้ 
 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินของเทศบาลต าบลจอมทอง จาก 3 แบบวัด  คือ  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ  
1) แบบวัด EIT ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2) แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT OIT  
และเทศบาลต าบลจอมทอง ได้รับการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่

ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
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1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ควรด าเนินการดังนี้  

1.1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

1.2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

1.3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน 
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกีย่วข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

1.4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

1.5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก  
 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
แบบวัด EIT มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) สะท้อน คุณภาพการให้บริการ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามควรมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น 

 
3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

3.1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ 
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ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

3.2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญต้องมี
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากการประชุมเทศบาลต าบลจอมทอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตการ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลจอมทอง ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง        วิธีการด าเนินการ    ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

    การติดตามผล 

1.การปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
 
 

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมลู 
เกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 
อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของ 
ผู้มาตดิต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ 
ได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไป 
ตามหลักการปกปดิความลับของ 
ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณา 
ให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคณุธรรมและ
ความสามารถ 

- งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลดั 
 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 
 
- กองคลัง 
 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
มกราคม 2564 
ถึง  
มีนาคม 2564 
 
 

 
1. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2564 
 
2. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2564 

2.การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจดัจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุ รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน ตลอดจนการจดัท า 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
สม่ าเสมอ 

- กองคลัง 
 
- ส านักปลัด 

 
 
 
มกราคม 2564 
ถึง  
มีนาคม 2564 

 
1. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2564 
 
2. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2564 
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มาตรการ/แนวทาง        วิธีการด าเนินการ   ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

    การติดตามผล 

3.การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน 
(job description) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปดิเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 

 
 
 
มกราคม 2564 
ถึง  
มีนาคม 2564 

 
1. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2564 
 
2. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2564 
 

4.การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 

จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแล
และตดิตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษอย่างเคร่งครัด 
 

- งานนิติการ 
ส านักปลดั 

 
 
 
มกราคม 2564 
ถึง  
มีนาคม 2564 

 
1. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2564 
 
2. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2564 
 

5. การแกไ้ขปัญหา 
การทุจริต มุ่งเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมการท างาน
เพื่อประโยชนส์ูงสุด 
ของส่วนรวม  
มีจิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ 

จัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรม 
การทุจริตอยา่งชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและ 
การติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

- ทุกกอง/ส านัก  
 
 
มกราคม 2564 
ถึง  
มีนาคม 2564 

 
1. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2564 
 
2. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2564 

6. การเปิดเผยข้อมลู การเผยแพร่ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมลูด้าน
การบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ 
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจดัหาพัสดุและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัง้
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง 
การปฏสิัมพันธ์กับผูร้ับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป 

- งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลดั 
 

 
 
มกราคม 2564 
ถึง  
มีนาคม 2564 

 
1. โดยผู้บังคับบญัชา 
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ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2564 
 

 



 
      -5- 
 
 

มาตรการ/แนวทาง        วิธีการด าเนินการ   ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

    การติดตามผล 

 และการให้บริการ 
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่
ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเขา้ถึง
และสบืค้นข้อมูลไดโ้ดยง่าย  
ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการเข้าถึง
ผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงานโดยตรง 

   

7. การป้องกันการ
ทุจริต 

- ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับ 
การประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะหผ์ลการประเมินของปีท่ีผ่านมา
เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา  
 
- จัดท าแนวทางการปฏิบัตติาม
มาตรการภายในและใหม้ีการก ากบั
ติดตามการน าไปปฏิบตัิอย่างเป็น
รูปธรรม ท่ีส าคญัต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ 
มีการตดิต่อสื่อสารผ่านเว็บไซตไ์ดอ้ย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

- ทุกกอง/ส านัก  
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1. โดยผู้บังคับบญัชา 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2564 
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