มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบาลเมืองท่าใหม่

เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คานา
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สานักงาน ป.ป.ช.)
เรื่อง ปฏิทิ นการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ประกอบ
กั บ รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีง บประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลเมื องท่ าใหม่ จึ ง ก าหนด
มาตรการส่ง เสริม คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสภายในหน่ ว ยงานขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ง านของเจ้าหน้าที่
ในเทศบาลเมืองท่าใหม่ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่ง ใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองท่าใหม่ ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และมีผลคะแนนที่ดีขึ้น
มาตรการส่ง เสริม คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสภายในในหน่ ว ยงาน เทศบาลเมื องท่ า ใหม่ ฉบับ นี้
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่า
ใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาล
เมืองท่าใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมืองท่าใหม่และผู้เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

สำนักปลัดเทศบำล
เทศบำลเมืองท่ำใหม่

สารบัญ
หน้า
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
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3

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสประจำปีงบประมำณ 2565
เทศบำลเมืองท่ำใหม่ อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ปีงบประมาณ 2564
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองท่าใหม่ พบว่ามีคะแนน 62.58 คะแนน
อยู่ในระดับ D ดังนี้

การวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนาจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองท่าใหม่ในปีที่ผ่านมาเพื่อกาหนดแนวทาง และวิธีการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
เมืองท่าใหม่ ให้ดียิ่งขึ้นโดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชี้วัดของกำรประเมิน ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้เสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัตหิ น้าที่
85.70 คะแนน
2. การใช้งบประมาณ
72.37 คะแนน
3. การใช้อานาจ
78.50 คะแนน
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 70.24 คะแนน
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 73.94 คะแนน

ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
ผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน
เรื่องของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดย
บุคลากรภายในหน่วยงานไม่ทราบขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินหรือรู้แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ขาดความรู้
ความเข้าใจในแผนการใช้งบประมาณประจาปีของ
หน่วยงาน และการขาดการเผยแพร่ ส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรในด้านการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดของกำรประเมิน ITA
ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้เสียภายใน (EIT)
6. คุณภาพการดาเนินงาน
88.26 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นทีป่ รับปรุงในเรื่อง
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
87.85 คะแนน ปรับปรุงการทางาน ควรจะมีการรักษาระดับการ
8. การปรับปรุงการทางาน
83.22 คะแนน ให้บริการให้โปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด นาเทคโนโลยีมาใช้
ในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สร้างความเข้าใจให้
ถูกต้องแก่ผรู้ ับบริการ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น คาติ ชม เพื่อนามาปรับปรุง
กระบวนการทางานในเชิงรุก
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลทางสาธารณะ (OIT)
๙. การเปิดเผยข้อมูล
50.25 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็นทีป่ รับปรุงในเรื่อง
10. การป้องกันการทุจริต
18.75 คะแนน มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย
แสดงความก้าวหน้าของการดาเนินการโครงการ
กิจกรรม รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้
ดาเนินงาน ดาเนินกิจกรรมตามมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง ปรับปรุง พัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กร
แห่งคุณธรรมและโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผมู้ ี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นองค์กรให้เจ้าหน้าทีม่ ีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริตอย่างชัดเจน

2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการ
ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมการพิจารณา
เพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ดังนี้
มำตรกำร/แนวทำง

วิธีกำรดำเนินกำร

ผู้รับผิดช
อบ
1.การสร้างฐาน
1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
สานัก
ความคิด การแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ปลัดฯ
ประโยชน์ส่วนตัวและ ส่วนรวม ในรูปแบบการส่งเสริม
ประโยชน์ส่วนรวม
การให้ความรู้/จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
2. การพัฒนา
1.จัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการ
สานัก
กระบวนการ
ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
ปลัดฯ
ปฏิบัติงาน ระบบการ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ให้บริการประชาชนให้ กระบวนการให้บริการ
เป็นองค์กรแห่ง
๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทาง
คุณธรรม โปร่งใส
ปฏิบัติดังกล่าวผ่านเว็บไซต์
บริการอย่างเท่าเทียม หน่วยงานจัดทาช่องทางในการ
กัน
ติดต่อ สอบถาม ผ่านทางสือ่
ออนไลน์
3. เปิดเผยข้อมูลการดาเนิน
กิจกรรมขององค์กรให้
ประชาชนชนทราบผ่านหลาย
ช่องทาง
4. สร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ สร้างจิตสานึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมที่
ประกาศกาหนดไว้

ระยะเวลำ
กำรติดตำมผล
ดำเนินกำร
ม.ค-มี.ค. 65 รายงานผล
ดาเนินการใน
ประชุมประจาเดือน
เมษายน 2565

ม.ค-มี.ค 65

รายงานผล
ดาเนินการในการ
ประชุมประจาเดือน
เมษายน 2565

