มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลหนองแค อําเภอ.หนองแค จังหวัด สระบุรี
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตําบลหนองแค ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
จากผลการประเมิน ITA ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตําบลหนองแค พบว่า มีผลคะแนน ๔๕.๘๔ คะแนน
อยูใ่ นระดับ F ดังนี ้

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชีว้ ดั ได้ดงั นี ้
ตัวชีว้ ัดของการประเมิน ITA
แบบวัดการรับรู ข้ องผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบตั ิหน้าที่
83.01 คะแนน
2. การใช้งบประมาณ
71.86 คะแนน
3. การใช้อาํ นาจ
79.06 คะแนน
4. การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ 73.39 คะแนน
5. การแก้ไขปั ญหาการทุจริต 69.31 คะแนน

ประเด็นที่ตอ้ งแก้ไข/ปรับปรุ ง/รักษาระดับ
ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นทีต่ อ้ งปรับปรุง ในเรือ่ ง
การแก้ไขปั ญหาการทุจริต โดยได้คะแนน ตํ่าสุด ในแบบ
วัดการรับรูข้ องผูม้ ีสว่ นได้เสียภายใน โดยต้องมีการ
ปรับปรุง และทบทวนนโยบาย และการให้ความสําคัญกับ
การต่อต้านการทุจริตให้มากยิง่ ขึน้ โดยจัดทําแผนงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
เพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินการ และดําเนินการทางวินยั
แก่ผทู้ ี่ฝ่าผืน ระเบียบหรือ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต
ต่อหน้าที่
แบบวัดการรับรู ข้ องผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดําเนินงาน 80.73 คะแนน
ผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุง ในเรือ่ ง
การเพิม่ ประสิทธิภาพการสือ่ สาร โดยได้คะแนนตํ่าสุด ใน
7. ประสิทธิภาพการสือ่ สาร 40.86 คะแนน
แบบ EIT เพียง 40.86 คะแนน จึงต้องปรับปรุง
8. การปรับปรุงการทํางาน 56.99 คะแนน
ประสิทธิภาพ ในการสือ่ สารกับ ผูร้ บั บริการ โดยการ
เผยแพร่ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การติดต่อกับทาง
ราชการในการขอใบอนุญาต หรือ ขอใช้บริการด้านอื่น ๆ
ผ่านช่องทาง website และเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยจัด
ให้มีพนักงานที่คอยตอบข้อซักถาม และให้ความช่วยเหลือ
รวมทัง้ สร้างช่องทางการร้องเรียนกรณีไม่ได้รบั ความเป็ น
ธรรมจากการติดต่อราชการ
แบบวัดการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
9. การเปิ ดเผยข้อมูล
26.90 คะแนน
ผลคะแนน OIT พบว่า ยังไม่มกี ารประเมิน และ แนวทาง
ในการจัดการความเสีย่ งการทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม
10การป้องกันการทุจริต
0.00
คะแนน
ขณะเดียวกันยังไม่มกี ารจัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รวมทัง้ การมีสว่ นร่วม
ของผูบ้ ริหารในการดําเนินการดังกล่าว จึงต้องมีการ
ปรับปรุงในส่วนนี ้

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการประชุมประจําเดือน ของ เทศบาลตําบลหนองแค เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้รว่ มกันพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาล
ตําบลหนองแคขึน้ ดังนี ้
มาตรการ/แนวทาง
1.การแก้ไขปั ญหา
การทุจริต

วิธีการดําเนินการ
•
•
•

2.แนวทางการเพิ่ม
ช่องทางการสือ่ สาร
กับประชาชน

•

•

•

3. มาตรการการ
ป้องกันการทุจริต

•

•

•

ผู้รับผิดชอ ระยะเวลา การติดตามผล
บ
ดําเนินการ
สํานักปลัด ม.ค. – มี.ค. รายงานผลการ
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ประชุม
ประจําเดือน

มอบนโยบาย No gift policy
ให้กบั พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน
จัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม
ให้ความรูเ้ รือ่ งการฝ่ าฝื นวินยั และ
การลงโทษ
เพิ่มช่องทางสือ่ สารทางออนไลน์ สํานักปลัด
กับประชาชน ในเรือ่ ง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข ในการขออนุญาต การ
ขอรับบริการต่าง ๆ
สร้างฐานความคิด กับ เจ้าหน้าที่
ว่า ตนเองต้องเป็ นผูใ้ ห้บริการ
และ ถือว่าเป็ นสิทธิของประชาชน
ไม่ใช่ การสงเคราะห์
เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ผ่าน สือ่ ออนไลน์ เพื่อให้ง่าย
ต่อการเข้าถึง
จัดทําแบบประเมิน และ แนวทาง สํานักปลัด
ในการจัดการความเสีย่ งการ
ทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม
จัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
ผูบ้ ริหารประกาศเจตนารมณ์ใน
การดําเนินการดังกล่าว

ม.ค. – มี.ค. ติดตามจาก หน้า
website
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ม.ค. – มี.ค. ติดตามจาก หน้า
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ..เทศบาลตําบลหนองแค สํานักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)
ที่

วันที่

9ธันวาคม ..2565

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน ปลัดเทศบาล /นายกเทศมนตรี
๑.เรื่องเดิม ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สํานักงาน
ป.ป.ช.)ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
andTransparency AssessmentITA) ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็ นต้นมา โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สาํ นักงานป.ป.ช.กําหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ทุจริต เช่นความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนและดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป
๒.ข้อเท็จจริง เทศบาลตําบลหนองแคได้ดาํ เนินการเรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565โดยนําผลคะแนนการประเมินในปี พ.ศ. 2564 มาทําการวิเคราะห์
เพื่อกําหนดประเด็นที่ตอ้ ง มีมาตรการ หรือต้องปรับปรุง โดยได้ดาํ เนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดัง
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี ้
๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา เพื่อให้เกิดผลในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็ นไป
ตาม หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสกําหนด( ITA) เห็นควร แจ้งเวียนให้ทกุ ส่วน
ราชการทราบ เพื่อสร้างการรับรู ้ และขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็ นรู ปธรรม
ต่อไป

