มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
******************
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2564
จากการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พบว่ามีผล
คะแนน 78.32 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้

1.1 ประเด็นจุดแข็งหรือจุดเด่น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 85 คะแนน) มี 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปรับปรุงการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การปฏิบัติหน้าที่
1.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้ค ะแนน
น้อยกว่า 85 คะแนน) มี 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้ทรัพย์สินชองราชการ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ…

-2ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
ได้ดังนี้
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เท่ากับ 78.32 คะแนน ต่ำกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 78.79 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 86.60 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 78.27 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 77.72 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 73.67 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 77.69 คะแนน
จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินข้าราชการ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่ม
เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยพฤติกรรมของ
บุคลากรที่ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเอง มีระบบในการควบคุมการใช้ หรือขอยืมทรัพย์สิน
ราชการ ที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีระบบการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผล
คะแนน เท่ากับ 93.08 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 90.94 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 92.55 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 95.75 คะแนน
จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่ม
เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรต้องยึดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
มีใจรักบริการ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้รับบริการ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 66.89 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 83.79 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 50.00 คะแนน
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควร
ทำการศึกษา...

-3ทำการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดทำข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดทำข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ประเด็นการตรวจ นำเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลใน
เว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเตรียม
ความพร้อมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนด
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พบว่าตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกัน การทุจ ริต มีผ ลคะแนน เท่ากับ 50.00 คะแนน ซึ่ง มีค่าคะแนนน้ อยที่ส ุด ในกลุ่ มเครื่ อ งมื อ
จึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ปรับปรุงมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานต่อไป
มาตรการ/แนวทาง
แนวทางปฏิบัติ

การมอบหมายงาน การ
ปฏิบ ัติงานรวมถึงการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิ บ ั ต ิ งานตามระดับ
คุณภาพของงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติ

วิธีการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การติดตามผล
ดำเนินการ
ประชุมหารือซักซ้อมความ ทุกส่วนราชการ ปีงบประมาณ รายงานผลการ
เข้ า ใจแนวทางเสริ มสร้าง
25๖5
ดำเนินงานรอบ 6
กลุ
ม
่
เป้
า
หมาย
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
เดื อ น และ 12
คณะผู้บริหาร
โปร่งใสในหน่วยงาน
เดือน
พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทุกคน

๑.สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
และการทำงาน
๒.มีการมอบหมายงาน
หรือการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเหมาะสม
ต้องตรงกับสายงาน
๓.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงานโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ

หัวหน้าส่วน
ราชการ
ทุกส่วนงาน

ปีงบประมาณ รายงานผลการ
25๖5
ดำเนินงานรอบ6
เดือน และ 12
เดือน

มาตรการ...

-4มาตรการ/แนวทาง
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ
ก ิ จ ก ร ร ม ร ณ รงค์
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
แนวทางการดำเนินงาน
ตามภารกิจ

ประสิ ท ธิ ภ าพการ
สื่อสาร

แ น ว ท า ง ป ฏ ิ บ ั ติ
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ใ ห้
ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่ว นได้เสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน

วิธีการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การติดตามผล
ดำเนินการ
ปีงบประมาณ รายงานผลการ
25๖5
ดำเนินงานในการ
ประชุมพนง.เดือน

๑.จั ด ทำคู ่ ม ื อ หรื อ แนว สำนักปลัด/
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กองคลัง
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องและบุคลากรภายใน
และภายนอกทราบ
๑.จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
หน่วย
ปีงบประมาณ
25๖5
การทุจริตคอร์ร ัปชั่น ภายใต้ ตรวจสอบ
ภายใน
แนวคิ ด "Zero Tolerance คน
ไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
1.กำหนดแนวทาง/ขั้นตอน/ ทุกส่วนราชการ ปีงบประมาณ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้
25๖5
ชัดเจนทุกภารกิจงาน
๒.สร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน
เพื่อการให้บริการอย่างเท่า
เทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
๓.มีช่องทางการแสดงความพึง
พอใจในการให้บริการ
๑.มีช่องทางการชี้แจงและตอบ ทุกส่วนราชการ ปีงบประมาณ
คำถามผู้มารับบริการ เมื่อมีข้อ
25๖5
สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน
๒.มีคู่มือประชาชนเผยแพร่ให้
ผู ้ ร ั บบริ การทราบผ่ านระบบ
ออนไลน์หรือเว็บไซต์หน่วยงาน
เข้าถึงได้ง่าย

รายงานผลหลั ง
กิจกรรมแล้วเสร็จ

รายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ
12 เดือน

รายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ
12 เดือน

1.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ทุกส่วนราชการ ปีงบประมาณ รายงานผลการ
หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
25๖5
ดำเนินงานรอบ
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
12 เดือน
การดำเนินงานของ
หน่วยงาน

