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การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563 

 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562 คะแนนภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านแหลม คือ 95.45 ระดับผลการ
ประเมิน : AA  ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลของผู้ตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
จ านวน  66 คน และผู้มีส่วนได้เสียภายใน จ านวน 40 คน เทศบาลต าบลบ้านแหลมจึงมีมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  ดังต่อไปนี้ 

1)การใช้อ านาจของผูบ้ังคับบัญชา  
            มาตรการแก้ไข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต้องจัดท าข้อตกลง
ระหว่างผู้บังคับบัญชากบัผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน  
                      ผลการด าเนินการ  
                         ในการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้จัดท า
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมี
ความโปร่งใส และคุณธรรม เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  โดยทุกคนได้จัดท าข้อตกลง
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดท าทุก 6 เดือนของปีงบประมาณ 
และมีการจัดท าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีอยู่ในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

 



หน้า 2 จาก 5 
 

 

 
 

 มาตรการแก้ไข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้จัดท าหลักเกณฑ์ในการ
ให้บุคลากรไปอบรม หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม  

ผลการด าเนินการ  
ในการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้จัดท าประกาศ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับอบรมหรือศึกษาต่อ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 มาตรการแก้ไข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้จัดท าหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน         

 ผลการด าเนินการ  
ในการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 ทุกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีก าหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2562-2564 มีรายละเอียด
ของโครงการและมีตัวชี้วัดชัดเจน  ประกอบกับได้จัดให้มีโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือให้บุคลากรในเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  

 

มาตรการแก้ไข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้จัดท าประกาศแนว
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ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าท่ีพร้อมท้ังประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการประเมิน 
การเล่ือนขั้น การโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม และท่ัวถึง 
    ผลการด าเนินการ  
   ในการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้จัดท ากิจกรรม
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแนวทางการบริหารงานบุคคล และในการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหลม เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

   2)การปรับปรุงระบบการท างาน  
มาตรการแก้ไข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหม้ีมาตรการลดขั้นตอน
ในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service)  

ผลการด าเนินการ   
ในการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 ทุกงานท่ีมีการให้บรกิารแก่ประชาชนมีการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อย่างเช่น  มกีารมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน  ป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจ
เป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และมีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ
อย่างชัดเจน ไว้บนบอร์ด  

 

มาตรการแก้ไข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มีการให้บริการโดยใช้
ระบบ IT น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 

ผลการด าเนินการ  
ในการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีการน าเทคโนโลยี

มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบหนังสือเวียน
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบอินทราเน็ต  ประกอบกับการใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน คือ 
Cleare Scanner, การใช้ไลน์ในการประสานงาน, ใช้ Face book และเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล 

 

มาตรการแก้ไข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะต้องมีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
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ผลการด าเนินการ  
ในการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีการจัดท าโครงการ

ต่าง ๆท่ีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่  

1.โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามา
ทบทวนแผนชุมชนเดิมและปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ณ ปัจจุบัน   

2.โครงการประชาคมเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เพื่อสร้างช่องทางในการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการน าเสนอปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาหรือพิจารณาหา
ข้อยุติ ข้อสรุปในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 

3.โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน เป็นการจัดประชุมแกนน าชุมชนกับผู้บริหาร
ท้องถิ่น เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ความใกล้ชิดระหว่างแกนน าชุมชน 

4.กิจกรรมส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

5.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดย
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาโดยประสานส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมประเมินผลตามระเบียบทางราชการ 

 

     3) การเปิดเผยข้อมูล  
มาตรการแก้ไข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้จัดท าเว็บไซต์องค์กร 
โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร  แผนด าเนินงาน งบประมาณ 
บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา 
พร้อมท่ีจะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ  

ผลการด าเนินการ เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้จัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และมีการอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานขององค์กร  
แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม  การจัดซื้อ-จัดจ้าง รายโครงการให้
สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่น ๆเช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน  
บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานเทศบาล ซึ่งทางเทศบาลต าบลบ้านแหลมจะมีการก ากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านแหลมอย่างต่อเนื่อง   เพื่อสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้  
โดยจะมีการก าชับให้ทุกหน่วยงานมีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 
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มาตรการแก้ไข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มีการจัดท าช่องทาง  
E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 

ผลการด าเนินการ เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีการจัดท าช่องทาง E-SERVICE 
ให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ และสามารถใช้บริการผ่านทาเว็บไซต์ได้  เช่น  การขอค าร้องท่ัวไป 
สามารถโหลดได้ในเว็บไซต์ของเทศบาล  หรือหากมีปัญหาขัดข้องสามารถร้องเรียนผ่านหน้า
เว็บไซต์ได้  เขียนกระทู้ข้อขัดข้องใจบน Web board ในเว็บไซต์ของเทศบาลได้ 
  นอกจากนั้น ยังมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลม คือ การจัดท าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนว
ทางการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2562-2564 ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จะมีรายละเอียด
ของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินการ  วิธีด าเนินการ  ระยะเวลา
ด าเนินการ   งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ตัวชี้วัด ผลลัพธ์    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดดูได้จาก 
 http://www.banlaemcity.go.th/assets-admin/files/stragegy/24085984313672.pdf 

http://www.banlaemcity.go.th/assets-admin/files/stragegy/24085984313672.pdf

