รายงานผลการดําเนินการ
รายงาน
ตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ 2565

เทศบาลตําบลป!าติ้ว
อําเภอป!าติ้ว จังหวัดยโสธร

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2

มาตรการ/แนวทาง

วิธีดําเนินการ

ผู6รับผิดชอบ

1 . ใ ห ค ว า ม รู เ รื่ อ ง ก า ร
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงในการดําเนิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง
ในการดําเนินงานของหนวยงาน

ทุกสวนราชการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ตุลาคม 2564 – มีนาคม - วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา
2565
09.00 น. นายธงชัย ไมตรีแพน
นายกเทศเทศมนตรีตําบลป8าติ้ว
ประชุมคณะผูบริหาร พนักงานจาง
เทศบาลตําบลป8าติ้ว ณ ศาลาแจมสุธี
เทศบาลตําบลป8าติ้ว เพื่อติดตามงาน
ตามนโยบาย และชี้แจง ซักซอม
แนวทางการ ซักซอมแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปAงบประมาณ
พ.ศ.2565 พรอมรวมตอบแบบการ
รับรของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
- วันที่ 7 กุมภาพันธC 2565 เวลา
14.00 น. นายธงชัย ไมตรีแพน
นายกเทศมนตรีตําบลป8าติ้ว ประชุม
คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหนา
สวนราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ
ประจําเดือน กุมภาพันธC 2565 เพื่อ
ติดตามงานตามนโยบาย และชี้แจง

ข6อเสนอแนะ
- ควรจัดใหมีการ
ประเมินความรูและ
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรในสังกัด
เทศบาลเพื่อใหการ
ทํางานที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน

3

มาตรการ/แนวทาง

วิธีดําเนินการ

ผู6รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ การให
บริการประชาชน ปEญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปAงบประมาณ
พ.ศ.2565 โดยกําหนดประเด็น
พิจารณา ดังนี้
1. การจัดทํามาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3. การนํานโยบาย No Gift Policy
ไปสูการปฏิบัติ
4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปVองกัน
การทุจริต
5. กําหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่อง
รองเรียนรองทุกขC และการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ข6อเสนอแนะ
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีดําเนินการ

ผู6รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
6. กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการให
ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา
และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรม
และโปรงใสโดยไดนําผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของเทศบาลตําบลป8าติ้ว ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ.2564 มารวม
วิเคราะหCเพื่อยกระดับคะแนนในปA
งบประมาณ พ.ศ.2565
- วันที่ 25 มีนาคม 2565 เทศบาล
ตําบลป8าติ้วจัดโครงการฝYกอบรมการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคCกรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม การปVองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
องคCกรภาครัฐ การดําเนินการทาง
วินัยเพื่อปVองกันการทุจริตในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปAงบประมาณ 2565 ณ ศาลา
แจมสุธี สํานักงานเทศบาลตําบล
ป8าติ้ว โดยกลุมเปVาหมายประกอบ ดวย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ข6อเสนอแนะ
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีดําเนินการ

ผู6รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เทศบาล บางสวนอบรมผานระบบ
ออนไลนCรวมถึงพนักงานที่อยูระหวาง
การกักตัวหรือผูที่ไมสามารถเดินทาง
มาอบรมได เขารวมการอบรมผาน
ระบบออนไลนC Google Meet โดย
เทศบาลตําบลป8าติ้วไดรับเกียรติจาก
นายเนตร บุตรศรีนวล เจาพนักงาน
ปVองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ยโสธร ผูแทน ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดยโสธร เป^นวิทยากร
อบรมในการปVองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองคCกรภาครัฐ
ทั้งนี้หลังอบรมฯ ภาคเชา จพง.
ปVองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ
สํานักงานป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ยโสธร กลุมงานปVองกันการทุจริต
สํานักงานป.ป.ช.ประจําจังหวัดยโสธร
ไดลงพื้นที่เก็บขอมูลผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก (EIT) ตาม
กลุมเปVาหมายที่เทศบาลตําบลป8าติ้ว
ไดแจงประสานไวแลว ณ บริเวณ

ข6อเสนอแนะ
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีดําเนินการ

2. การเปb ด ใหประชาชนมี 1. แตงตั้งผูแทนหนวยงานและ
สวนรวมในการดํ า เนิ น งาน ประชาชน เป^นคณะกรรมการ
ของเทศบาลตําบลป8าติ้ว
หรือคณะทํางานในการ
ดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล
-คกก.พัฒนาเทศบาล
-คกก.ติดตามและประเมินผล

ผู6รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักปลัดเทศบาล ตลอดปAงบประมาณ
กองคลัง

ผลการดําเนินการ

ข6อเสนอแนะ

ศาลากลางบานม.12 เพื่อดําเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐปAงบประมาณ 2565 ของ
หนวยงานเทศบาลตําบลป8าติ้วตอไป
ในการฝYกอบรมภาคบาย
ประกอบดวย หัวขอวิชาการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคCกรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม โดยนาย
พิศุทธิ์ ครองยุติ ทองถิ่นอําเภอป8าติ้ว
และหัวขอวิชา การดําเนินการทาง
วินัยเพื่อปVองกันการทุจริตในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
โดยเรือโทศุภฤกษC ศรีสุขนาเวียง
นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบล
น้ําคําใหญ
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
-คกก.พัฒนาเทศบาล
-คกก.ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
-คกก. ตรวจการจาง
-คกก. ศูนยCยุติธรรมชุมชน

-กอนดําเนินโครงการ
ควรใหมีภาคประชานเขา
มามีสวนรวมในการรวม
คิดรวมทํา รวมวางแผน
ทุกโครงการ และควรนํา
ความคิดเห็นหรือ
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีดําเนินการ

ผู6รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนพัฒนา
-คกก. ตรวจการจาง
-คกก. ศูนยCยุติธรรมชุมชน
-คกก.ศูนยCไกลเกลี่ยภาคประชาชน
-คกก.ชวยเหลือประชาชน
เป^นตน

1. มอบหมายใหพนักงานทุกคน
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหนาที่ของตนเอง
2. เผยแพรคูมือการปฏิบัติงานให
ประชาชนไดรับทราบผาน
เว็บไซตCของเทศบาล
3. กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด

ข6อเสนอแนะ

-คกก.ศูนยCไกลเกลี่ยภาคประชาชน ขอเสนอแนะของ
-คกก.ชวยเหลือประชาชน
ประชาชนมาใชในการ
2. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการและ ดําเนินงาน
คณะ ทํ า ง านใ นกา รดํ า เนิ น งา น
โครงการ หรื อ กิ จ กรรมตางๆ กอน
ดําเนินโครงการเพื่อใหมีสวนรวมคิด
ร ว ม ว า ง แ ผ น ร ว ม ดํ า เ นิ น ก า ร
รวมติดตามและประเมิน

2. จัดประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานในการ
ดําเนินงานโครงการ หรือ
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหมีสวนรวม
คิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ
รวมติดตามและประเมินผล
3. การเพิ่มคุณภาพ
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินการ

ทุกสวนราชการ

ภายในเดือน มีนาคม
2565

1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ
- จั ด ทํ า คู มื อ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านใหมี ค วาม
เจาหนาที่ทุกตําแหนง
2. มีการเผยแพรใหประชาชนไดรับ ถูกตองและเป^นปEจจุบัน
ทราบผานทางเว็บไซตCเทศบาล
3. ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาแลวเสร็จใหประชาชน
ไดทราบและประชาสัมพันธCผานทาง
เว็บไซตCและชองทางอื่น
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีดําเนินการ

ผู6รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

เป^นตัวขี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงาน
ทุกคน

4. การเปbดเผยขอมูลสําคัญ 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
และหลากหลาย
สําหรับการประเมิน ITA
2. คณะทํางานจัดทําและ
เผยแพรขอมูลที่ประชาชนควร
ทราบใหครบถวนทุกประเด็น
การประเมินทางเว็บไซตCของ1
เทศบาล
3. ติดตามและประเมินผล
5. มีการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการดํ า เนิ น งาน/การ
ใ ห บ ริ ก า ร ใ ห เ กิ ด ค ว า ม
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

1. จัดทําเว็บไซตCของหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
2. จัดหาอุปกรณCคอมพิวเตอรCให
เพียงพอและทันสมัย
3. ใหความรูกับบุคลากรของ
หนวยงานใหมีความรู
ความสามารถในการเขาถึง
เทคโนโลยีไดมากยิ่งขึ้น

ผลการดําเนินการ

ข6อเสนอแนะ

4. จัดทําคูมือประชาชนในการรับ
บริการในแตละงานและ
ประชาสัมพันธC ใหประชาชน
รับทราบ และประชาสัมพันธC
ผานทางเว็บไซตCและชองทางอื่น
ทุกสวนราชการ

สํานักปลัดเทศบาล

เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธC – 1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสําหรับ
เมษายน2565
การประเมิน ITA มอบหมาย
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
2. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
และเผยแพรขอมูลที่ประชาชนควร
ทราบใหครบถวนทุกประเด็นการ
ประเมินทางเว็บไซตCของเทศบาล
ตลอดปAงบประมาณ
พ.ศ.2565

1. จั ด ทํ า และพั ฒ นาเว็ บ ไซตC ข อง
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
2. มีการจัดหาครุภัณฑCคอมพิวเตอรC
และคอมพิวเตอรCใหเพียงพอ ทันสมัย
3. การอบรมใหความรู กั บ บุ คลากร
ข อ ง ห น ว ย ง า น ใ ห มี ค ว า ม รู
ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี
ไดมากยิ่งขึ้น

- ควรกําชับเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายตาม
คําสั่งปฏิบัติหนาที่อยาง
เครงครัด และมีทลงโทษ
ที่ชัดเจนและรุนแรง
สําหรับผูไมปฏิบัติหนาที่
ตามคําสั่ง
- ควรมีเจาหนาที่
รับผิดชอบเว็บไชตC
โดยตรง และกําชับแตละ
สวนราชการให
ความสําคัญ และให
ความรวมมือในการให
ขอมูลที่ ตองเผยแพร
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีดําเนินการ

6. มาตรการปVองกันระหวาง 1. ใหขอมูลแนะนําและการฝYก
ผลประโยชนC ส วนตนกั บ อบรมผูปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสราง
ผลประโยชนCสวนรวม
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑCและ
การปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑCที่
มีสภาพแวดลอมการทํางานเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการทุจริต
2. สงเสริมใหการสื่อสารอยาง
เปbดเผยและมีการเสวนา
แลกเปลี่ยน เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
สบายใจในการเปbดเผยและหารือ
เกี่ยวกับผลประโยชนCทับ
ซอนในที่ทํางาน
3. ปVองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลประโยชนCทับซอนที่
ผูปฏิบัติงานเปbดเผย เพื่อมิให
ผูนําไปใชในทางที่ผิด
4. ใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมใน

ผู6รับผิดชอบ

กองคลัง

ระยะเวลาดําเนินการ

เดือนตุลาคม 2564 30 เมษายน 2565

ผลการดําเนินการ
4. มีการนําระบบ Google Meet มา
ใชในการฝY ก อบรมวิ ช าการ การ
ประชุมตางๆ ในชวงสถานการณCการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19)
- การใหขอมูลแนะนําและการ
ฝYกอบรมผูปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑCและ
การปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑCที่มี
สภาพแวดลอมการทํางานเพื่อลด
ความเสี่ยงในการทุจริต

ข6อเสนอแนะ

- มีนโยบายในการ
ปVองกันการทุจริตอยาง
ชัดเจนเป^นรูปธรรมมีการ
สงเสริมอบรมใหความรู
ในการปVองกันความเสี่ยง
จากการปฏิบัติหนาที่ ให
กับเจาหนาที่อยาง
ตอเนื่อง
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีดําเนินการ
การพัฒนาปรับปรุงนโยบาย
และกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนCทับชอนเพื่อให
รูสึกเป^นเจาของและปฏิบัติตาม

ผู6รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ข6อเสนอแนะ

