รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตามที่ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้กาหนดมาตรการ/แนวทางในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้มีการดาเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
มาตรการ/แนวทาง
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อให้เกิด
ธรรมาภิบาลใน
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก (ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ITAS)

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑. เชิญวิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม กองวิชาการ
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาให้ความรู้กับบุคลากรในเทศบาลตาบล
และแผนงาน
มวกเหล็ก
๒. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน และเตรียมการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมถึงเตรียมพร้อมมอบหมายบุคลากรภายใน
หน่วยงานที่จะทาหน้าที่ ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin) ผู้บริหารซึ่ง
จะทาหน้าที่รับผิดชอบการประเมินฯ ของหน่วยงาน ช่วงระหว่างเดือน
มกราคม ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔
๓. ช่วงดาเนินการประเมินฯ
ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๔
- หน่วยงานลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS
- หน่วยงานนาเข้าข้อมูลในระบบ ITAS เพื่อเตรียมการประเมินฯ
ดังนี้ ๑. จานวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ๒. ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแบบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ
๒. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ และผู้รับจ้างประเมินฯ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :
EIT)
ช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
- หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล
ในเทศบาลตาบลมวกเหล็ก (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ITAS)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
..........................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity
&Transparency Assessmet : ITA) เป็นการยกระดับให้การประเมินเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่ เข้ารับการประเมินได้ทราบผลการ
ประเมิ น และแนวทางในการพั ฒ นาและการยกระดั บหน่ ว ยงานในด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน
คณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาหนด
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเกณฑ์ การ
ประเมิน ระเบี ย บวิธีการประเมิน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ขั้นตอนการประเมินผ่ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessmet System) หรือเรียกว่า ระบบ ITAS ที่ถูกนามาใช้เป็นครั้งแรก กองวิชาการ
และแผนงาน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒.๓ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภายในองค์กร
๒.๔ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ การประเมิ น ผลระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานขององค์กร
๓. เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (ITAS) ของ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ระดับคะแนนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
/๔.ระยะเวลา...........

๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ เชิญวิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) มาให้ความรู้กับบุคลากรในเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๕.๒ ดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไขระบบงาน และเตรีย มการเปิด เผยข้ อมูล ผ่ านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน รวมถึงเตรียมพร้อมมอบหมายบุคลากรภายในหน่วยงานที่จะทาหน้าที่ ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
(Admin) ผู้บริหารซึ่งจะทาหน้าที่รับผิดชอบการประเมินฯ ของหน่วยงาน ช่วงระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน
มีนาคม ๒๕๖๔
๕.๓ ช่วงดาเนินการประเมินฯ
ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑. หน่วยงานลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS
๒. หน่วยงานนาเข้าข้อมูลในระบบ ITAS เพื่อเตรียมการประเมินฯ ดังนี้
- จานวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน
- ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
๒. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ และผู้รับจ้างประเมินฯ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแบบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT)
ช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
- หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
๖. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๗. งบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ทาให้เห็ นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
ชัดเจน
/๙.๒ ทาให้ผู้.....

๙.๒ ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๙.๓ ทาให้มีความพร้อมรับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(ลงชื่อ)..............................................ผู้เขียนโครงการ
(นางสาวรุ่งทิวา ว่องไพกุล)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปนัดดา ชิณวงศ์)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายวินัย เจริญเมืองเพรียว)
ปลัดเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
(ลงชื่อ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

