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การมีสวนรวมและใหความสําคัญของนายกเทศมนตรีดานการสรางคุณธรรมและความโปรงใส
กิจกรรมการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

การประชุมกิจกรรมดานคุณธรรมและความโปรงใส ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และติดตามครั้งที่ ๒ ในวัน
จันทรที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕65
เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕65 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองแกลง นายสันติชัย
ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง เปนประธานในที่ประชุม โดยดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูบริหารและ
บุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในหัวขอ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2565 (ITA) ที่มีตัวชี้วัดที่สรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล และ
ได ให ความสํ า คั ญ ตั ว ชี้วั ดหลายตั ว ชี้ วั ด ของการประเมิน ฯ ทั้งงานบริการที่เนน ๑.การรับ รูผูมีสว นไดเสีย ภายใน (IIT)
๒.การรับรูผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) ๓.การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ๔.การปองกันการทุจริต (OIT) โดยรวมกัน
พิจารณาประเด็นคุณธรรมและความโปรงใสที่พบจุดบกพรอง ที่ตรวจพบของปที่ผานมา นํามาทบทวน เพื่อปรับปรุง แกไข
และพัฒนา พรอมใหขับเคลื่อนงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพื่อยกระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบดวยประเด็น ขอมูลเชิงสถิติการ
ใหบริการ, การใหบริการ E-Service (ขอรับบริการโดยไมตองเดินทางมาเทศบาล) , แผนการใชจายงบประมาณประจําป ,
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน , การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร , มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปร งใส ภ ายในหน ว ยงาน , การดํ า เนิ น การตามมาตรการสง เสริม คุณธรรมและความโปรง ใสภายในหนว ยงาน , Q&A
(สอบถามเทศบาล และตอบ) ,ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่เทศบาล
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และนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรี ยังไดเปนประธานในที่ประชุมเพื่อติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕65 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพื่อรวมขับเคลื่อนใหเกิดเปนรูปธรรม
ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง ระบุวาการประชุมครั้งนี้หวังวาจะเปนการชวย
ยกระดับ ขับเคลื่อน ปรับปรุง พัฒนา สงเสริม ใหเทศบาลตําบลเมืองแกลง ลดความเสี่ยงการทุจริต ทั้งพัฒนาปรับปรุง ผล
การประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ใหมีคุณธรรม ความโปรงใสตอไป
และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ระยอง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เรื่อง
ความรวมมือในการขับเคลื่อนงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ระหวาง จังหวัดระยอง สํานักงานจังหวัดระยอง สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง และเทศบาลตําบลเมืองแกลง ซึ่งเปนการรวมลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจในการ
เปนเครือขายการขับเคลื่อนงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริต (ITA) และใหความสําคัญในการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕
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การติดตามและมอบนโยบายและดําเนินกิจกรรมดานคุณธรรมและความโปรงใส ครั้งที่ ๓ ในวันจันทรวันที่ ๗ มีนาคม
2565
และเมื่ อ วั น จั น ทร ที่ ๗ มี น าคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง ชั้ น ๓
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง เปนประธานมอบนโยบายและ
ดําเนินการกิจกรรมดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีกิจกรรมติดตามเนน
ย้ํ า การมอบนโยบายในการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจํ าปงบประมาณ ๒๕๖๕ , เนน ย้ําการใหบ ริการดานชองทางการสื่อสารของ
เทศบาล หน า เว็ บ ไซด ข องเทศบาล ผ า นช อ งทาง Messenger Live Chat , Facebook / การให บ ริ ก ารผ า นเครื อ ข าย
อินเตอรเน็ตโดยไมจําเปนตองเดินทางมาที่เทศบาล / ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน
เทศบาล , มอบนโยบายเนนย้ํา เรื่อง งดรับ งดให ของขวัญจากการปฏิบัติหนาที่ , การสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ในเรื่อง การตอตานการทุจริต ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต โปรงใส ใหเกิดความเคยชิน ภายใตเจตนารมณ
“สุจริต โปรงใส เมืองแกลงใสสะอาด ๒๕๖๕” และสรางเปนวัฒนธรรมองคกร , แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ฯลฯ เปน
ตน และมีนางสาวอิสรีย ปานงาม และ นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรี นายสมมาตร วิมลรัตน เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ใหเกียรติรวมกิจกรรม รวมทั้งหัวหนาสวนราชการกองตางๆ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ประมาณ ๕๐ คน โดย นางกานดา นามสงา ปลัดเทศบาล เปนวิทยากรสรางความรูความเขาใจ ทั้งนี้ ไดรวมกันทํา
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต และสรางวัฒนธรรมองคกรปลุกจิตสํานึกและปลูกฝงคานิยมตอตาน
การทุจริต เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคกร ใหมีการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบตอหนาที่ ตอตานการทุจริต

