
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตาํบลหนองแค อาํเภอ.หนองแค  จงัหวดั  สระบรุ ี

1. การวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตาํบลหนองแค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตาํบลหนองแค พบวา่ มีผลคะแนน ๔๕.๘๔ คะแนน 

อยูใ่นระดบั F ดงันี ้ 

 

 

โดยวิเคราะหผ์ลการประเมนิแตล่ะตวัชีว้ดั ไดด้งันี ้

ตัวชีว้ัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตอ้งแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ  

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT) 

1. การปฏิบตัิหนา้ท่ี               83.01     คะแนน ผลคะแนน IIT พบวา่ มีประเด็นท่ีตอ้งปรบัปรุง ในเรือ่ง 

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ โดยไดค้ะแนน ตํ่าสดุ ในแบบ

วดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายใน โดยตอ้งมีการ

ปรบัปรุง และทบทวนนโยบาย และการใหค้วามสาํคญักบั

การตอ่ตา้นการทจุรติใหม้ากยิง่ขึน้ โดยจดัทาํแผนงาน

2. การใชง้บประมาณ            71.86     คะแนน 

3. การใชอ้าํนาจ                    79.06      คะแนน 

4. การใชท้รพัยส์นิของราชการ 73.39     คะแนน 

5. การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ    69.31    คะแนน  



ดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติของหนว่ยงาน 

เพ่ือเป็นแนวทางการดาํเนินการ และดาํเนินการทางวินยั

แก่ผูท่ี้ฝ่าผืน ระเบียบหรอื มีพฤตกิรรมสอ่ไปในทางทจุรติ

ตอ่หนา้ท่ี  

 แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT) 

6. คณุภาพการดาํเนินงาน      80.73      คะแนน  ผลคะแนน EIT พบวา่ มีประเด็นท่ีตอ้งปรบัปรุง ในเรือ่ง

การเพ่ิมประสทิธิภาพการสือ่สาร โดยไดค้ะแนนตํ่าสดุ ใน

แบบ EIT เพียง 40.86 คะแนน จงึตอ้งปรบัปรุง 

ประสทิธิภาพ ในการสือ่สารกบั ผูร้บับรกิาร โดยการ

เผยแพร ่หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข การติดตอ่กบัทาง

ราชการในการขอใบอนญุาต หรอื ขอใชบ้รกิารดา้นอ่ืน ๆ  

ผา่นช่องทาง website และเพ่ิมการประชาสมัพนัธโ์ดยจดั

ใหม้ีพนกังานท่ีคอยตอบขอ้ซกัถาม และใหค้วามช่วยเหลอื 

รวมทัง้สรา้งช่องทางการรอ้งเรยีนกรณีไมไ่ดร้บัความเป็น

ธรรมจากการติดตอ่ราชการ  

7. ประสทิธิภาพการสือ่สาร      40.86     คะแนน 

8. การปรบัปรุงการทาํงาน        56.99     คะแนน 

แบบวดัการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ(OIT) 

9. การเปิดเผยขอ้มลู                26.90      คะแนน ผลคะแนน OIT พบวา่ ยงัไมม่กีารประเมิน และ แนวทาง

ในการจดัการความเสีย่งการทจุรติอยา่งเป็นรูปธรรม 

ขณะเดียวกนัยงัไมม่กีารจดัทาํมาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายในหนว่ยงาน รวมทัง้การมีสว่นรว่ม

ของผูบ้รหิารในการดาํเนินการดงักลา่ว จงึตอ้งมีการ

ปรบัปรุงในสว่นนี ้ 

10การปอ้งกนัการทจุรติ           0.00         คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการประชมุประจาํเดือน ของ เทศบาลตาํบลหนองแค เมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ท่ีไดร้ว่มกนัพิจารณาเพ่ือกาํหนดมาตรการในการพฒันาและสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสของ เทศบาล

ตาํบลหนองแคขึน้ ดงันี ้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดาํเนินการ ผู้รับผิดชอ

บ 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

การติดตามผล 

1.การแกไ้ขปัญหา

การทจุรติ 

• มอบนโยบาย No gift policy 

ใหก้บั พนกังาน ลกูจา้ง ทกุคน 

• จดัอบรมปลกูฝังคณุธรรมและ

จรยิธรรม 

• ใหค้วามรูเ้รือ่งการฝ่าฝืนวินยัและ

การลงโทษ 

สาํนกัปลดั ม.ค. – มี.ค. 

65 

รายงานผลการ

ประชมุ

ประจาํเดือน 

2.แนวทางการเพ่ิม

ช่องทางการสือ่สาร

กบัประชาชน 

• เพ่ิมช่องทางสือ่สารทางออนไลน์

กบัประชาชน ในเรือ่ง หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข ในการขออนญุาต การ

ขอรบับรกิารตา่ง ๆ 

• สรา้งฐานความคิด กบั เจา้หนา้ท่ี 

วา่ ตนเองตอ้งเป็นผูใ้หบ้รกิาร 

และ ถือวา่เป็นสทิธิของประชาชน 

ไมใ่ช ่การสงเคราะห ์ 

• เพ่ิมช่องทางการรอ้งเรยีน รอ้ง

ทกุข ์ผา่น สือ่ออนไลน ์เพ่ือใหง้่าย

ตอ่การเขา้ถึง  
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ติดตามจาก หนา้ 

website 

3. มาตรการการ

ปอ้งกนัการทจุรติ 

 

• จดัทาํแบบประเมิน และ แนวทาง

ในการจดัการความเสีย่งการ

ทจุรติอยา่งเป็นรูปธรรม  

• จดัทาํมาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายใน

หนว่ยงาน  

• ผูบ้รหิารประกาศเจตนารมณใ์น

การดาํเนินการดงักลา่ว 
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ติดตามจาก หนา้ 

website 

 

 

 



 

บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ ..เทศบาลตาํบลหนองแค สาํนกัปลดัเทศบาล (งานนิติการ) 

ท่ี                                         วนัท่ี        9ธนัวาคม  ..2565 

เร่ือง  มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน ปลดัเทศบาล /นายกเทศมนตรี 

๑.เร่ืองเดมิ ตามท่ี สาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ(สาํนกังาน

ป.ป.ช.)ไดมี้การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 

andTransparency AssessmentITA) ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นตน้มา โดยใชแ้นวทางและ

เครื่องมือการประเมินตามท่ีสาํนกังานป.ป.ช.กาํหนด ซึ่งในการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ดาํเนินงานของหนว่ยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หนว่ยงานตอ้งมีการประเมินความเส่ียง

ทจุรติ เชน่ความเส่ียงตอ่การเกิดผลประโยชนท์บัซอ้นและดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะตอ่ไป 

๒.ขอ้เท็จจรงิ เทศบาลตาํบลหนองแคไดด้าํเนินการเรื่อง  มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใส ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยนาํผลคะแนนการประเมินในปี พ.ศ. 2564 มาทาํการวิเคราะห ์

เพ่ือกาํหนดประเดน็ท่ีตอ้ง มีมาตรการ หรือตอ้งปรบัปรุง โดยไดด้าํเนินการ เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ดงั

รายละเอียดท่ีแนบมาพรอ้มนี ้

๓ ขอ้เสนอแนะเพ่ือพิจารณา  เพ่ือใหเ้กิดผลในการสง่เสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส ใหเ้ป็นไป

ตาม หลกัเกณฑก์ารประเมินคณุธรรมและ ความโปรง่ใสกาํหนด( ITA)  เห็นควร แจง้เวียนใหท้กุส่วน

ราชการทราบ เพ่ือสรา้งการรบัรู ้และขบัเคล่ือนมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสใหเ้ป็นรูปธรรม

ตอ่ไป 

 

 


