มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
1. การวิเคราะห์จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว พบว่า มีผลคะแนน 84.28 คะแนน อยู่ใน
ระดับ B ดังนี้

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหน้าที่
86.85 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
2. การใช้งบประมาณ
77.33 คะแนน - การใช้งบประมาณ พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงานขาด
การรับรู้ต่อการดาเนินการต่างๆของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส รวมไปถึงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
3. การใช้อานาจ

78.17 คะแนน - การใช้อานาจ พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานควร
ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.93 คะแนน - การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่
ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.81 คะแนน - การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่า หน่วยงานโดยผู้บริหาร
สูงสุด ควรมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตใน
หน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
1. คุณภาพการดาเนินงาน 78.06 คะแนน จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
- คุณภาพการดาเนินงาน พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆอย่างทั่วถึง
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.06 คะแนน - ประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่า หน่วยงานต้องจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วย
งานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
3. การปรับปรุงการทางาน 78.90 คะแนน - การปรับปรุงระบบการทางาน พบว่า ผู้บริหารและบุคลากร
ขาดการปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
1. การเปิดเผยข้อมูล 84.33 คะแนน
จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูล มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
2. การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพื่อ
คุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และแสดงผลการสารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน พร้อมแสดงสถิติการ
ให้บริการของหน่วยงาน และมีช่องทางสื่อสารสองทาง เช่น
web board ,กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

ผลการวิเคราะห์
จากผลคะแนนแต่ละด้านพบว่า ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.93 คะแนน เกิดจาก
บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ กองคลัง ดาเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานให้ทราบระเบียบของ
ทางราชการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง

จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติในการ
ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการตรวจกากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน

กองคลัง

การมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงาน การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

จัดทารายละเอียดตาแหน่งงาน สานักปลัด ต.ค. 64 – มี.ค.
และเกณฑ์การประเมินผลการ
65
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย

แจ้งผลการประเมินในการ
ประชุมประจาเดือน
พนักงานส่วนตาบล
ในเดือน 20 ธันวาคม
2564

เสริมสร้างการรับรู้ให้
กับบุคลากร

เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมี กองคลัง
ความสนใจในการใช้จ่ายงบ
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ

รายงานผลการดาเนิน
งานในที่ประชุมประจา
เดือนพนักงานส่วนตาบล
ในเดือน 2 เมษายน
2565

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ต. 64 - มี.ค.
65

ต.ต.64 – เม.ย.
65

การติดตามผล
รายงานผลการดาเนิน
งานในที่ประชุมประจา
เดือนพนักงานส่วนตาบล
ในเดือน 26 ตุลาคม
2564

มาตรการ/แนวทาง
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

วิธีการดาเนินการ
ประชุมการจัดทามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
สานักปลัด ต.ต.64 – เม.ย.
65

เพิ่มประสิทธิภาพในการ -เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก ทุกสานัก/
สื่อสาร
ของหน่วยงาน
กอง
-ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าวมูล
ข่าวสารต่างๆ

มาตรการ/แนวทาง
การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการให้บริการ
ผู้มาติดต่อราชการที่เป็น
ไปตามขั้นตอนระยะ
เวลาที่กาหนด
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารท้องถิ่น

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน ทุกสานัก/
และระยะเวลาการปฏิบัติ
กอง
ราชการให้เป็นปัจจุบัน
- ส่ ง เสริ ม หน่ ว ยงานด้ า น สานักปลัด
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
-มอบนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
-รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ

ต.ต. 64 - มี.ค.
65

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ต. 64

ต.ค. 64 –เม.ย.
65

การติดตามผล
รายงานผลการดาเนินงาน
ในที่ประชุมประจาเดือน
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย.
2565
ประชุมประจาเดือนผู้ –
บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ทุกเดือน

การติดตามผล
ประชุมคณะทางานปรับ
ปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2564
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม
หน่ ว ยงานด้ า นคุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล มอบนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการประชุมผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ เมื่อ
วันที่10 มกราคม 2565

