บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลบำลอ โทร 073-299523
ที่ ยล 535๐๑/ วันที่ 20 ตุลำคม 2563
เรื่อง รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เรียน

นำยกเทศมนตรีตำบลบำลอ

เรื่องเดิม
ตำมที่ สำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Integrity
and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 ปรำกฏ
ผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำม โปร่งใส (ITA) ของเทศบำลตำบลบำลอ มีคะแนนรวม 80.78 อยู่ในระดับ
B มีรำยละเอียด ดังนี้
1. ด้ำน IIT พบว่ำ ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้ำน กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร มีค่ำต่ำสุด เท่ำกับ
76.38 และด้ำนกำรใช้งบประมำณ เท่ำกับ 74.82 ซึ่งหน่วยงำนต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกำศให้บุคลำกรทรำบถึง
นโยบำยกำรไม่นำทรัพย์สินของหน่ วยงำนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีกำรจัดทำประกำศข้อปฏิบั ติในกำรขอยืม
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคคลภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทรำบให้ชัดเจน และควรมี
กำรเปิดเผยกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง
2. ด้ำน EIT พบว่ำ ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้ำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร มีค่ำต่ำสุด เท่ำกับ 74.16
ซึ่งหน่วยงำนต้องจัดทำกำรเผยแพร่ข้อมูลในหลำกหลำยช่องทำง เช่น Website, Instagram, Facebook ฯลฯ ควรมี
ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต เช่น สำยด่วน หรือช่องทำงอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
3. ด้ำน OITพบว่ำ ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้ำน กำรป้องกันกำรทุจริต มีค่ำต่ำสุด เท่ำกับ 75.00
ซึ่งในด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ผู้บริหำรควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมมำภิบำล มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันแก้ไขกำรทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสำธำรณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต เช่น เป็นกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง"
ข้อเท็จจริง
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Integrity and Transparency
Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น มีกำรประเมินในทุก ๆ ปีงบประมำณ และเป็นกำรประเมิน
แบบต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรประเมิน ITA ในตัวชี้วัด
ที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต เรื่องมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2) ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่หน่วยงำนต้องเปิดเผย ดังนี้
ข้อ O42 หน่วยงำนต้องจัดทำสรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ และต้องจัดทำ
มำตรกำรภำยในเพื่อกำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น และ
เปิดเผยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ข้อ O43 หน่วยงำนต้องกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรภำยในในกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน โดยกำรจัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำน/กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ได้กำหนดไว้ตำมข้อ O42

ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกผลกำรกำรประเมินฯ เพื่อนำมำสู่ขั้นตอนหรือวิธีกำร ที่จะ
ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปรำกฎตำมเอกสำรแนบ
ข้อกฎหมายและระเบียบ
กำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใส ในกำรดำเนิน งำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ ( Integrity
and Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประเมินที่มีจุดมุ่งหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒ นำ
ด้ำ นคุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในหน่ว ยงำนภำครัฐ โดยถือ เป็นกำรประเมิน ที่ค รอบคลุมหน่ว ยงำนภำครั ฐทั่ว
ประเทศ ซึ่ง เป็น ไปตำมมติค ณะรัฐ มนตรี ในกำรประชุม เมื่อ วัน ที่ 23 มกรำคม 2561 มีม ติเ ห็น ชอบให้
หน่ว ยงำนภำครัฐ ทุก หน่ว ยงำนให้ค วำมร่ว มมือ และเข้ำ ร่ว มกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำร
ดำเนิน งำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แ นวทำงและเครื่องมือกำร
ประเมินตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติหรือสำนักงำนป.ป.ช.กำหนด
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้กำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Integrity and
Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นไป
ตำมมติคณะรัฐ มนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10
กำรป้องกันกำรทุจริต เรื่องมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2) ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่
หน่วยงำนต้องเปิดเผย ข้อ O42, O43 เห็นสมควร
1. นำขั้นตอนหรือวิธีกำร ไปปฏิบัติเพื่อรองรับกำรประเมินฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2. แจ้งทุกสำนัก, กอง ให้ทรำบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(นำยสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์)
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
(นำยนุอ์มำน แวกำจิ)
ปลัดเทศบำลตำบลบำลอ
ควำมเห็นของนำยกเทศมนตรีตำบลบำลอ
( ) อนุมัติ ………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจำก ……………………………………….……………………………………………………..……………
(นำยอับดุลรอเซะ เดะแอ)
นำยกเทศมนตรีตำบลบำลอ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลบาลอ
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

คานา
ตำมที่ สำนักงำน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงกำรส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ด้วยกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพื่อให้
เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และ แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
เทศบำลตำบลบำลอ จึงจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบำลตำบลบำลอ
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรต่ำง ๆ
ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริตอย่ำงแท้จริง นั้น
เมื่อผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศแล้ว เทศบำลตำบลบำลอ ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน จึงควรมีกำร
นำผลกำรประเมินมำพิจำรณำถึงสิ่งที่ควรได้รับกำรปรับปรุง และพัฒนำไปในแนวทำงที่ดีขึ้น สอดรับกับกำรประเมินต่อไป
ผู้จัดทำ

สารบัญ
หน้า
คำนำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ควำมเป็นมำของกำรประเมิน
ผลกำรประเมินคุณธรรมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
กำรนำผลกำรประเมินไปดำเนินกำรปรับปรุง และพัฒนำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. ด้ำน IIT
2. ด้ำน EIT
3. ด้ำน OIT
ภำคผนวก

1
1
1
3
3
4
5

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ความเป็นมาของการประเมิน
กระทรวงมหำดไทยโดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ในกำรพัฒนำระบบประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทำงสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เสนอกำรบูรณำกำรเครื่องมือกำรประเมิน
คุณธรรมกำรดำเนินงำน (Integrity Assessment) หน่วยงำนภำครัฐและดัชนีวัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ
ของสำนักงำน ป.ป.ช. เข้ำด้วยกันเพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำน ป.ป.ช. มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น และเป็นกำรสร้ำงเครื่องมือกำรประเมินที่ผนวกหลักกำรประเมินเชิงภำพลักษณ์ (Perception Base) และ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้ำด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภำพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนำคต อันจะนำไปสู่กำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรสร้ำง
เครือข่ำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ และส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสนำมำซึ่งประโยชน์สุขต่อประชำชนและประเทศชำติต่อไป

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

"ผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำม โปร่งใส (ITA) ของเทศบำลตำบลบำลอ มีคะแนนรวม
82.81 อยู่ในระดับ B มีรำยละเอียดดังนี้
1. ด้ำน IIT พบว่ำ ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้ำน กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร มีค่ำต่ำสุด เท่ำกับ
76.38 และด้ำนกำรใช้งบประมำณ เท่ำกับ 74.82 ซึ่งหน่วยงำนต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกำศให้บุคลำกรทรำบถึง
นโยบำยกำรไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีกำรจัดทำประกำศข้อปฏิบัติในกำรขอยืม
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคคลภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทรำบให้ชัดเจน และควรมี
กำรเปิดเผยกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง
2. ด้ำน EIT พบว่ำ ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้ำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร มีค่ำต่ำสุด เท่ำกับ 74.16
ซึ่งหน่วยงำนต้องจัดทำกำรเผยแพร่ข้อมูลในหลำกหลำยช่องทำง เช่น Website, Instagram, Facebook ฯลฯ ควรมี
ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต เช่น สำยด่วน หรือช่องทำงอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
3. ด้ำน OITพบว่ำ ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้ำน กำรป้องกันกำรทุจริต มีค่ำต่ำสุด เท่ำกับ 75.00
ซึ่งในด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ผู้บริหำรควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมมำภิบำล มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันแก้ไขกำรทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสำธำรณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต เช่น เป็นกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง"

การนาผลการประเมินไปดาเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ด้าน IIT พบว่ำ ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้ำน กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร มีค่ำต่ำสุด เท่ำกับ 76.38 ซึ่งหน่วยงำนต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกำศให้บุคลำกร
ทรำบถึงนโยบำยกำรไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีกำรจัดทำประกำศข้อปฏิบัติในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคคล
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทรำบให้ชัดเจน
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน
1.จัดทำข้อตกลงหรือ
ประกำศให้บุคลำกร
ทรำบถึงนโยบำยกำรไม่
นำทรัพย์สินของ
หน่วยงำนไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว
2.จัดทำประกำศข้อ
ปฏิบัติในกำรขอยืม
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

1. จัดทำคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
2. แจ้งเวียนให้บุคลำกรภำยในรับทรำบ
3. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชำสัมพันธ์ให้
รับทรำบโดยทั่วกัน
4. เผยแพร่ผ่ำนคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร ผ่ำนเว็บไซต์
5. เผยแพร่ผ่ำนคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร ผ่ำนเฟชบุ๊ก
6. ติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ หน้ำสำนักงำน

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1.มำตรกำรป้องกันควำม
1.สำนักปลัด
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือ 2.กองคลัง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
กำรให้หรือรับสินบน
2.มำตรกำรป้องกันละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมคู่มือ
ประชำชน

การกากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว ยังไม่ดาเนินการ


ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ด้าน EIT พบว่ำ ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้ำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร มีค่ำต่ำสุด เท่ำกับ 74.16 ซึ่งหน่วยงำนต้องจัดทำกำรเผยแพร่ข้อมูลในหลำกหลำย
ช่องทำง เช่น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต เช่น สำยด่วน หรือช่องทำงอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน

แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการ

1. หน่วยงำนต้องจัดทำ
กำรเผยแพร่ข้อมูลใน
หลำกหลำยช่องทำง
เช่น Website,
Instagram, Facebook
ฯลฯ
2. ควรมีช่องทำงในกำร
แจ้งเบำะแสกำรทุจริต
เช่น สำยด่วน หรือ
ช่องทำงอื่น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม

ในควำมเป็นจริง เทศบำลฯ มี เว็บไซต์,
เฟชบุ๊ก, ไลน์ เพื่อเป็นช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลมำ
นำนแล้ว แต่ประชำชน อำจเข้ำไม่ถึง และไม่ทรำบ
ชื่อ เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบำลฯ
ทั้งนี้ ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลฯ จะดำเนินกำร ปรับปรุง และเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้ประชำชนได้รับทรำบ
โดย
1. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อ
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนประชำชนให้
เข้ำชม เว็บไซต์, เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของกลุ่ม
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบำล
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน
3. จะนำข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ เผยแพร่ผ่ำน
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูล
ข่ำวสำร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงสูงสุด

1.มำตรกำรในกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
2.มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะ

ผู้รับผิดชอบ

1.สำนักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่ำง
4.กองกำรศึกษำฯ
5.หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน

การกากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว ยังไม่ดาเนินการ


ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ด้าน OIT พบว่ำ ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้ำน กำรป้องกันกำรทุจริต มีค่ำต่ำสุด เท่ำกับ 75.00 ซึ่งในด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ผู้บริหำรควรแสดงเจตจำนง
หรือคำมั่นสัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมมำภิบำล มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันแก้ไขกำรทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสำธำรณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต เช่น เป็นกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง"
ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน
1.ผู้บริหำรควรแสดง
เจตจำนงหรือคำมั่น
สัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตำม
หลักธรรมมำภิบำล

แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

1. เทศบำลฯ ได้มีกำรแสดงเจตจำนง หรือคำมั่น
สัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล ตั้งแต่ สำนักงำน ป.ป.ช. ได้
กำหนดให้ดำเนินกำรแล้ว และมีกำรเผยแพร่โดย
ออกเป็นประกำศ ติดบอร์ดประชำสัมพันธ์หน้ำ
สำนักงำน, จัดทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน, และ
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของเทศบำลฯ ตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2561 พร้อมทั้งมีกำรประกำศ
เจตจำนง หรือคำมั่นสัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และได้เผยแพร่แล้วเช่นกัน

มาตรการ

1.มำตรกำรในกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง
2.มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1.สำนักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่ำง
4.กองกำรศึกษำฯ

การกากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว ยังไม่ดาเนินการ


ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน (ต่อ)

แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

2.จัดทำแผนปฏิบัติกำร 2. เทศบำลฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันแก้ไขกำรทุจริต ป้องกันกำรทุจริตประจำปี 4 ปี (พ.ศ. 2561ประจำปีให้ชัดเจน
2564) ซึ่งผ่ำนกำรตรวจรับรองตั้งแต่ปี 2561
เผยแพร่ต่อสำธำรณะ
และในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกำร
ปรับปรุง ในระบบ e-plannacc มำอย่ำงต่อเนื่อง
ล่ำสุด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้มีกำรปรับปรุง
อีกครั้ง เพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน และได้
รำยงำนในระบบ e-plannacc ให้ชัดเจน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของ
เทศบำลฯ เรียบร้อยแล้ว

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1.สำนักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่ำง
4.กองกำรศึกษำฯ

การกากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว ยังไม่ดาเนินการ


