มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลาภู
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ พบว่า มี
ผลคะแนน 75.98 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหน้าที่
100 คะแนน
จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน
เรื่อง การใช้งบประมาณ
2. การใช้งบประมาณ 99.63 คะแนน
3. การใช้อานาจ
100 คะแนน
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100 คะแนน
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดาเนินงาน 88.07 คะแนน
จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน
เรื่อง
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.33 คะแนน
8. การปรับปรุงการทางาน 86.30 คะแนน
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปิดเผยข้อมูล 59.71 คะแนน
จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ในเรื่อง การป้องกันการทุจริต พบว่า การเปิดข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต 37.50 คะแนน
พื้นฐานต่างๆของหน่วยงานสู่ธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง
และไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการ
ป้องกันการทุจริต โดยมีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม

2)ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดาเนินการ
1.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม

ผู้รับผิดชอบ

1.เสริมสร้างฐาน สานักปลัดฯ
คิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบ
การจัดอบรม/
จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์
2. จัดคู่มือแนว
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. – มี.ค. 65

การติดตามผล
รายงานผล
ดาเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจาเดือน
เมษายน 2565

2564

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๑. ผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

จากผลการประเมินฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.89 คะแนน
ระดับผลการประเมิน B ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๕.๐๐ คะแนน จานวน ๓ ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จานวน ๗ ตัวชี้วัด
๒. โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู เท่ากับ 75.89 คะแนน ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
เกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ
99.93 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 99.63 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน จากผลคะแนนในภาพรวม
พบว่า อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการดาเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป

-3ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 88.23
คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 88.07 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 90.33 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน มีผลคะแนน เท่ากับ 86.30 คะแนน
จากลาดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะสาหรั บการปรับปรุงในปี ต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นาเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้ องกับความต้องการด้วย และให้ความสาคัญ
กับความโปร่งใส ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 48.60 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 59.71 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 37.50 คะแนน ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการ
ดาเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ใน
ภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควรทาการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดทาข้อมูล OIT ให้
ละเอียด จัดทาข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ นาเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และ
ควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกัน
พิจารณาเพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
การติดตามผล
ดาเนินการ
1. การสร้างฐาน
1. เสริมสร้างฐานคิด สานักปลัด
ม.ค. – มี.ค. 65
รายงานผล
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ดาเนินงานในประชุม
แยกแยะประโยชน์ ส่วนรวมในรูปแบบ
องค์กรประจาเดือน
ส่วนตัวและ
การจัดอบรม/จัดทา
เมษายน 2565
ประโยชน์ส่วนรวม สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์
2. จัดคู่มือแนว
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ

-4มาตรการ/แนวทาง
2.การปรับปรุงระบบ
การทางานและการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายใต้
แนวคิด”Smart
Country : วิถีชนบท
สไตล์เมืองกรุง”

3. โครงการจัดทา
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต

วิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดตั้งศูนย์ Smart สานักปลัดฯ
Count
2. แต่งตั้ง จนท.
ประจาศูนย์
3. จัดอบรม จนท.
4. แต่งตั้ง จนท.
ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน
5. ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทุกช่องทางการ
สื่อสารเป็นระยะๆ
6. สารวจความพึง
พอใจ
1. แต่งตั้ง
สานักปลัดฯ
คณะทางานจัดทา
มาตรการ
2. ประชุม
คณะทางานเพื่อ
จัดทามาตรการ
3. มอบหมายให้
ฝ่าย/กอง/สานัก
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. – มี.ค. 65

ม.ค. – มี.ค. 65

การติดตามผล
รายงานผล
ดาเนินการในที่
ประชุมองค์กร
ประจาเดือนเมษายน
2565

รายงานผลและ
เอกสารต่างๆตาม
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต
เพื่อนาไปเปิดเผยบน
เว็บไซต์

งานบริหารงานทั่วไป
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

