มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
*******************************

1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของ องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องคการบริหารสวนตำบลทุง
กระบ่ำพบวามีผลคะแนน 64.25 คะแนน อยูในระดับ D ดังนี้

-2โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหนาที่ 93.08 คะแนน
2. การใชงบประมาณ 86.01 คะแนน
3. การใชอำนาจ 94.52 คะแนน
4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 88.64 คะแนน
5. การแกไขปญหาการทุจริต 92.10 คะแนน

-3ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดIITเปนการประเมินการรับรูของบุคลากร
ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่การใชจายงบประมาณ
และทรัพยสินของราชการโดยยึดระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวของรวมทั้งหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนพบวามีประเด็นที่ตองดำเนินการดังนี้
1)การปฏิบัติหนาที่จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการอยาง
ชัดเจนสรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการได
โดยงายสะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับ
ของผูใหขอมูลรวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคล
และการพิจารณาใหคุณใหโทษตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ
2)การใชงบประมาณจัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใช
จายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุรวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผย
และพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวนตลอดจน
การจัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณอยาง
สม่ำเสมอ
3)การใชอำนาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล
จัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน (job description)
และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
และเปดเผยรวมทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูที่
เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4)การใชทรัพยสินของราชการจัดทำคูมือและระเบียบ
การใชทรัพยสินของราชการสรางระบบการกำกับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืนและการลงโทษอยาง
เครงครัด
5)การแกไขปญหาการทุจริตมุงเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ทำงานเพื่อประโยชนสูงสุดของสวนรวมมีจิตสาธารณะ
และพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลัง
ความสามารถโดยจัดทำมาตรการการปองกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยาง
ชัดเจนและเปดเผยรวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ
การทำงานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก
ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง

6. คุณภาพการดำเนินงาน 88.49 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.13 คะแนน
8. การปรับปรุงการทำงาน 84.28 คะแนน

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปดเผยขอมูล 47.25 คะแนน
10. การปองกันการทุจริต 6.25 คะแนน

แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของ ผูรับบริการที่มี
ตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ พบวามี
ประเด็นที่ตองดำเนินการดังนี้
1)คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับระบบ
และขั้นตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางทั่วถึง และ
สงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูน ทักษะและความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ
2)ประสิทธิภาพการสื่อสารจัดทำสื่อประชาสัมพันธและ
เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการ
เขาถึงขอมูลและมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง
3)การปรับปรุงระบบการทำงานสรางกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากร เพื่อรวมกัน
ทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อยางเปน
ระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชน ทั่วไปมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานการใหบริการ
ไดโดยสะดวก
แบบวัด OIT พบวามีประเด็นที่ตองมีการพัฒนา ทักษะ
ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซต ของ
หนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการ
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

-42. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการประชุมขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ผูบริหารและ
เจาหนาที่ไดรวมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร
สวนตำบลทุงกระบ่ำ ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนผังแสดง
ขั้นตอนระยะเวลาใหบริการ
ประชาชนและระบุ
ผูรับผิดชอบงานใหบริการใน
ทุกกระบวนงาน
2. เผยแพรประชาสัมพันธ
ให ประชาชนทราบผาน
ชองทาง ที่หลากหลาย เชน
เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน
บอรด ประชาสัมพันธ
จดหมายขาว เสียงตามสาย
หอกระจาย ขาว ฯลฯ
2. การเผยแพร ขอมูล 1.จัดทำมาตรการในการ
การใชจาย งบประมาณ เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การใชจายงบประมาณ
ให บุคลากรและ
2.เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของ
ประชาชนได รับทราบ
กับการใชจายงบประมาณให
บุคลากรและประชาชน
ทราบ
จัดทำมาตรการบริหารงาน
3. การบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรมใน
บุคคลตามหลัก
การพิจารณาความดี
คุณธรรมในการ
ความชอบความกาวหนา
พิจารณาความดี
โดยกำหนดขอตกลงการ
ความชอบ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคล
ความกาวหนา
ประชาชน ผูรับบริการ พิจารณาจากเกณฑผลงาน/
ผลสำเร็จของงาน/กรอบ
ระยะเวลา/ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ

1. จัดทำแผนผัง แสดง
ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ใหบริการประชาชน
และระบุ ผูรับผิดชอบ
งาน ใหบริการทุก
กระบวนงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

การติดตามผล

สำนักปลัด

ม.ค.64
ถึง
มี.ค.64

รายงานผลการ
ดำเนินการใน
การประชุม
ประจำเดือน
เม.ย.64

สํานักปลัด
กองคลัง

ม.ค.64
ถึง
มี.ค.64

รายงานผลการ
ดำเนินการใน
การประชุม
ประจำเดือน
เม.ย.64

สํานักปลัด

ม.ค.64
ถึง
มี.ค.64

รายงานผลการ
ดำเนินการใน
การประชุม
ประจำเดือน
เม.ย.64

-5มาตรการ/แนวทาง
4. พัฒนาการ
บริการสราง
มาตรฐานที่เทา

วิธีการดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1. จัดใหมีบัตรคิวหรือการ
นำ เทคโนโลยีมาใชในการ
จัดระบบบัตรคิว 2. สรุปผล

สำนักปลัด

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ม.ค.64
ถึง
ก.ย.64

การติดตามผล
รายงานผลการ
ดำเนินการใน
การประชุม

เทียมกัน เชนการ
จัดใหมีบัตรคิว
หรือการนำ
เทคโนโลยีมาใชใน
การจัดระบบ
บัตรคิว
5.พัฒนาบุคลากร
โดยการปลูกฝง
ฐานความคิดใน
การ แยกแยะ
ประโยชนสวนตน
และสวนรวม

ผูมาใชบริการให ผูบริหาร
ทราบ

1.จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
บุคลากรเพื่อใหความรู
เกีย่ วกับประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวน
บุคคล
2.กำหนดประเด็นการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน
ไวในพันธกิจขององคกร
3.กำหนดแนวทางในการ
ดำเนินการรวมกัน
6.เผยแพรผลงาน 1.จัดใหมีการเผยแพร
และขอมูลที่ เปน ผลงานและขอมูลที่เปน
ประโยชนกับ
ปจจุบันแกสาธารณชนใน
สาธารณชนให เปน ชองทางที่หลากหลาย เชน
ปจจุบันทาง
หอกระจายขาว เสียงตาม
เว็บไซตของ อบต. สาย หนวยบริการเคลื่อนที่
และสื่อออนไลน
จัดนิทรรศการ ฯลฯ
7.การแลกเปลี่ยน 1.ผูบริหารจัดประชุมให
ความคิดเห็น
เสนอความคิดเห็นของ
ภายใน หนวยงาน บุคลากรอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง
2.เผยแพประชาสัมพันธ ผล
การประชุมใหบุคลากร และ
ประชาชนทราบ

ประจำเดือน
เม.ย.64

สำนักปลัด

ม.ค.64
ถึง
ก.ย.64

รายงานผลการ
ดำเนินการใน
การประชุม
ประจำเดือน
เม.ย.64

สำนักปลัด

ม.ค.64
ถึง
ก.ย.64

รายงานผลการ
ดำเนินการใน
การประชุม
ประจำเดือน
เม.ย.64

สำนักปลัด

ม.ค.64
ถึง
ก.ย.64

รายงานผลการ
ดำเนินการใน
การประชุม
ประจำเดือน
เม.ย.64

-6มาตรการ/แนวทาง
8. การอำนวย
ความ สะดวกใน
การให บริการ

วิธีการดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1. จัดใหมีเกาอี้รองรับผูมา
ติดตอราชการหรือรับ
บริการอยางเพียงพอ

สำนักปลัด

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ม.ค.64
ถึง
ก.ย.64

การติดตามผล
รายงานผลการ
ดำเนินการใน
การประชุม

ประชาชน หรือผูมา 2. มีปายบอกทิศทางหรือ
ติดตอ
ตำแหนงในการเขาถึงจุด
ใหบริการอยางสะดวกและ
ชัดเจน
3.จัดทำแผนผังการกำหนด
ผูรับผิดชอบแตละขั้นตอน
และชองทางติดตอ
4.ทำแบบคำรองและ
ตัวอยางการกรอกขอมูล/
เจาหนาที่ใหคำแนะนำ
5.มีการใหบริการนอกเวลา
ราชการ
6.การออกแบบสถานที่
คำนึงถึงผูพิการ สตรีมี
ครรภ และผูสูงอายุ
7.ใหบริการอินเตอรเน็ต
8. ในจุดอันตรายออกแบบ
ใหสามารถมองเห็นได
9.มีแสงสวางเพียงพอ
10. จัดทำบัตรคิว
11. จุดคัดกรองผูมาติดตอ
9. มีระบบและชอง 1. จัดทำระบบและชอง
ทางการรับเรื่อง
ทางการรับเรื่องรองเรียน
รองเรียนที่มี
กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติ
ประสิทธิภาพ
และใหบริการที่ไมเปนธรรม
(สะดวก/รวดเร็ว/ เชน ผานทางหมายเลข
ตอบสนองในการ โทรศัพทสื่อออนไลน และ
แกไข)
กรณี เว็บไซตของหนวยงาน
บุคลากร
เลือก 2. ประชาสัมพันธชองทาง
ปฏิบัติและ
การรับแจงเรื่องรองเรียนให
บุคลากรและประชาชนได
ใหบริการโดยไม
เปน ธรรม
ทราบ

ประจำเดือน
เม.ย.64

สำนักปลัด

ม.ค.64 ถึง มี.ค. รายงานผลการ
64
ดำเนินการใน
การประชุม
ประจำเดือน
เม.ย.64

-7มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

10. สรางชองทาง
การสื่อสารเพื่อ
อำนวยความ

จัดใหมีทางการสื่อสาร เพื่อ
อำนวยความสะดวก ใหแก
ประชาชนผูรับบริการที่ จะ

สำนักปลัด

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ม.ค.64
ถึง
ก.ย.64

การติดตามผล
รายงานผลการ
ดำเนินการใน
การประชุม

สะดวก ใหแก
ประชาชน
ผูรับบริการที่จะ
ติดตอสอบถามหรือ
ขอขอมูลหรือรับฟง
คำติชม/แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให
บริการของ อบต.
เชน หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ
เจาหนาที่ผูรับ ผิด
ชอบ จัดตั้ง
ศูนยบริการรวม
กลอง/ตูรับฟงความ
คิดเห็นของ อบต.
เปนตน

ติดตอสอบถามหรือขอ
ขอมูลหรือรับฟงคำติชม/
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินการใหบริการ
ของ อบต.

ประจำเดือน
เม.ย.64

