มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

๑. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
พบวามี 68.71 คะแนน ซึ่งถือวามีคณ
ุ ธรรมและ ความโปรงใสในการเนินงาน ระดับ c ดังนี้

เมื่ อ พิจ ารณาตามตั ว ชี้ วั ด พบว า ตั ว ชี้วั ด การปฏิบั ติห น า ที่ ได คะแนนเท า กั บ ร อ ยละ 91.87
รองลงมาคือ การใชอํานาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ 90.95 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนน
เทากับรอยละ 87.50 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.17 ตัวชี้วัดการ
คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.10 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับ
รอยละ 83.62 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.88 ตัวชี้วัดการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 77.33 ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ
55.89 และตัวชี้วัดการปองการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 31.25
สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 91.87 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ สวนที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดเทากับ
รอยละ 31.25

-2๓. การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนี ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4
มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหนาที่
91.87 คะแนน
2. การใชงบประมาณ
83.62 คะแนน
3. การใชอํานาจ
90.95 คะแนน
4. การใช ท รั พ ย สิ น ของราชการ 77.33
คะแนน
5. การแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต 85.17
คะแนน
แบบวัดการรับรูของผูสีสวนไดเสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดําเนินงาน 85.10 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.50 คะแนน
8. กา รป รั บ ปรุ ง ก า รทํ า งาน 82 .88
คะแนน

ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
ผลการประเมิ น IIT พบว า มี ป ระเด็ น ที่ ต อ ง
ปรับปรุงเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ ซึ่ง
อาจเกิ ดจากการที่ บุค ลากรนํ าทรัพ ย สิน ของ
ราชการไปใชเปนของสวนตัวหรือนําไปใหกลุม
หรื อ พวกพ อ งโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต อี ก ทั้ ง
บุ ค ลากรส ว นใหญ อ าจไม ท ราบหรื อ รั บ รู ถึ ง
วิ ธี ก ารในการขอใช ท รั พ ย สิ น ขององค ก าร
ปกครองสวนทองถิ่น
ผลคะแนน EIT พบวา ควรจะต อ งปรับปรุ ง
คุ ณ ภาพการปฏิบั ติ ง าน/วิ ธี ก ารและการขั้ น
การดํ า เนิ น งาน เพื่ อ การให บ ริ ก ารให ดี ขึ้ น
และควรเปดโอกาสให ผูรับบริการผูม าติดตอ
หรือ ผูมีสวนไดเสี ย เขา ไปมีส วนรวมในการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง นํ า
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการงานหรือการ
ใหบริการเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปดเผยขอมูล
55.89 คะแนน แบบวั ด OIT พบว า มี ป ระเด็ น ที่ ต อ งมี ก าร
10. การปองกันการทุจริต 31.25 คะแนน พั ฒ นา ทั ก ษะ ความรู ค วามสามารถของ
บุคลากรผูดูแลเว็บ ไซต ของหนวยงานในการ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ใ ห ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ก า ร
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและ
มี ประสิทธิภาพ
๓.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๐) จํานวน 2 ตัวขี้วัด คือ
(๑) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 การปฏิ บั ติ ห น า ที่ โดยรวมได ค ะแนนเท า กั บ ร อ ยละ ๙1.87
เปนคะแนน จากบุคลากรภายในหนวยงานมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
มีความโปรงใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่ กําหนด/เปนไปอยางเทา เทียมกัน การปฏิบัติ
หนาที่มุงมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม

-3(2) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.95 เป นคะแนน
จาก การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็น ที่เกี่ยวชองกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให
สิท ธิ ประโยชน ตาง ๆ ซึ่งจะตอ งเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิ บัติ เห็นไดวา บุคลากรภายใน
หนวยงานมิความเชื่อมั่น ตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
๓.๒ จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไตคะแนนตํ่ากวารอยละ ๙๐) จํานวน 8 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.50
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ
ต อ สาธารณชน เห็ นได ว า หน ว ยงานใหค วามสํา คัญ กั บ การสื่อ สารในเรื่ องผลการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานและขอมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหแกผูรับบริการ ผูมา
ติ ดตอ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกั บ การดํ าเนิ น งาน การใชบ ริ การ
นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับ รูเกี่ย วกับ การจัดใหมีชองทางให ผูมาติดตอ ราชการสามารถ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 85.17
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของ
หนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวชองกับการใหความสําคัญของผูบ ริหารสูงสุดในการต อตานการทุจริต
อยางจริงจัง โดยหนวยงาน ไดมีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให
เกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม
(3) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 85.10
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ตอคุณภาพ การดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวชองกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ กํ า หนดไว มี ก ารให ข อ มู ล ที่ ชั ด เจน แก ผู รั บ บริ ก าร ไม นํ า ผลประโยชน ข องพวกพ อ งอยู เ หนื อ
ผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวาไมมี การเรียกรับสินบน แตทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร ผลงานหรือขอมูล สาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย
ไมซับชอน อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย การบริการ ใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานใหดียิ่งขึ้น และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุงการดําเนินการ
(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.62 เปน
คะแนน จากการประเมิ น การรั บ รูข องบุ คลากรภายในหน ว ยงานต อการดํ า เนิ น การต า ง ๆ ของ
หนวยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปและเผยแพร อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
อยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและ ไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของ
บุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เขน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด
จางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงาน ควรใหความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากร
ภายในไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได

-4(5) ตั วชี้ จั ด ที่ ๘ การปรับ ปรุ ง การทํ า งาน โดยรวมไดค ะแนนเท า กั บ ร อ ยละ 82.88
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ
การปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดํา เนิน งาน เพื่ อ ให เกิ ดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง หนว ยงานควรมีก ระบวนการเปด โอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการดวย
(6) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.33
เปนคะแนนจากการประเมินการบุคลากรในหนวยงาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว
หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพองมากนอยเพียงใด ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด การขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน
บุคลากรในหนวยงานของทานมีก ารขออนุญ าตอยางถูกตอง บุคคลภายนอกหรื อภาคเอกชนมี การนํา
ทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดอนุญาตอยางถูกตองจากหนวยงาน การรูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของทางราชการ มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมี
การนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
(7) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 การเป ด เผยข อ มู ล โดยรวมได ค ะแนนเท า กั บ ร อ ยละ 55.89
เปนคะแนน เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงคเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปน ปจจุ บัน บนเว็บ ไซต ของ
หนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูล
พื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผน
ดํา เนิ น งาน การปฏิ บั ติงาน และการใหบ ริ ก าร (3) การบริห ารเงินงบประมาณ ไดแ ก แผนการใชจา ย
งบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก
การจั ดการเรื่องรองเรียน การทุจริ ต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนร วม ซึ่ง การเผยแพร ขอมูล ใน
ประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใส ในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
(8) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 31.25 เปน
คะแนน จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ
ของหนวยงาน ใหสาธารณชนไดรับ ทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดําเนิ นการเพื่อปองกัน การทุจริต
ไดแก เจตจํานงสุจริตของ ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกัน การทุ จริต การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริม ความโปรงใสและปองกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็น
ช างตน แสดงถึงความพยายามของหนวยงาน ที่จะป องกัน การทุจ ริตในหนวยงานให ล ดนอ ยลงหรือ ไม
สามารถเกิดขึ้นได

-5๔. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน
เทากับรอยละ 87..46 บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นและ แสดงความไววางใจตอการบริหารงาน
ของผูบริหารที่มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิ ผล โดยสิ่งที่ควรเปนประเด็นใน
การพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วดั
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ

(๑) ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสําคัญ (๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการ
กับการปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช ใชทรัพยสินของทางราชการ การยืม
ทรัพยสินของทางราชการ และการกํากับดูแล ทรัพยสินของทางราชการที่ถูกตอง
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ ตามระเบียบกฎหมาย มีการกําหนด
(๒) หนวยงานมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,มีแบบ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของ การขออนุญาต/การขออนุมัติยืมที่มี
ทางราชการที่ถูกตอง ตามระเบียบฯ
รูปแบบที่สะดวก เปดเผยและ
(3) หนวยงานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบ ตรวจสอบได ทั้งกรณีการยืมของ
การใชทรัพยสินของทางราชการ เพื่อปองกัน บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
ไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุมหรือ หรือภาคเอกชน
พวกพอง
(2) จัดทําคูมือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสินของทาง
ราชการ
(3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทาง
ปฏิบัติ/คูมือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใชทรัพยสินของทางราชการ การ
ยืมทรัพยสินของทางราชการ มี
แผนผังขั้นตอนในการดําเนินการให
ประชาชนทราบ
(4) มีการกําหนดกลไกในการ
ตรวจสอบการดําเนินการตามคูมือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช
ทรัพยสินของทางราชการอยาง
เครงครัด

๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ไดคะแนน
เทากับรอยละ 66.29 บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงาน ของ
หน ว ยงานว า ยึ ด หลั ก ตามมาตรฐานขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ กํ า หนดไว โดยมี ก ารให ข อ มู ล ที่ ชั ด เจน แก
ผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมมีผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวา มี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได อยางไรก็ดี สิ่งที่ควร
เปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

-6ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน (๑) คุณภาพการปฏิบัติงานของ
(๑) จัดทําระบบบริการเชิงรุก จัดชุด
เจาหนาที่
บริการเคลื่อนที่ใหบริการนอกสถานที่ เชน
(๒) หนวยงานมีการปรับปรุงวิธีและ
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับ
ขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการ ขยายเวลาการใหบริการชวงพักเที่ยง
(3) หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชใน (2) จัดฝกอบรมสงเสริมความรู และ
การดําเนินงาน/การใหบริการใหเกิดความ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบริการ
สะดวก รวดเร็ว
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(4) หนวยงานมีการเปดโอกาสให
(3) ผูบริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็น
ผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวน บุคลากรอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อศึกษา
เสียเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน คุณภาพการ
หนวยงานใหดีขึ้น
ปฏิบัติงานและการบริการใหดีขึ้น
(5) หนวยงานมีการปรับปรุงการ
(4) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ มีความโปรงใส ปฏิบัติงานใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
(5) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการ
ทํางานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว งาย
ตอการใชงาน และเกิดความคุมคา
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเป ดเผยขอมูล สาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเทากั บ ร อยละ
74.80
บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบ อยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตใน
หนวยงานใหลดนอยลง

-75. 5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น
จากการประชุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ผูบริหารและ
เจาหนาที่ที่ไดรวมกันพิจารณา เพื่อกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ดังนี้
มาตรการ/
แนวทาง
1.เสริมสราง
ความรูให
บุคลากรใน
หนวยงานเรื่อง
การแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
สวนรวม
2. กําหนด
ผูรับผิดชอบใน
การเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
3. ปรับปรุง
เว็บไซต
หนวยงานให
สอดคลองกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)

ขั้นตอนหรือวิธีการ

ผูรับผิด ระยะเวลา
การกํากับติดตาม
ขอบ
ดําเนินการ
1.ประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง สํานัก
ม.ค. – ก.ย. รายงานผลการ
ผลประโยชนสวนตัวและ
ปลัด
65
ดําเนินการผานเว็บไซต
ผลประโยชนสวนรวม
www.muangkaset.go
2. ชี้แจงแบบวัดการรับรูของผูมี
.th ภายในวันที่ 30
สวนไดเสียภายใน (IIT) รายขอให
กันยายน 2565
บุคคลไดทราบและเขาใจ
3. ประชาสัมพันธชองทางการ
ตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดเสียภายนอก (EIT) ผาน
www.muangkaset.go.th
1. จัดทําคําสั่งมอบหมาย
ทุกสวน ม.ค. – ก.ย. มีคําสั่งมอบหมายงาน
ผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล ราชการ 65
และมีผลการเผยแพร
ขาวสารใหเปนปจจุบัน
ขอมูลขาวสารผาน
www.muangkaset.go
.th
1. แจง admin ปรับปรุงเว็บไซต สํานัก
และอัพเดทขอมูลใหสอดคลอง ปลัด
กับแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) เชน
- เพิ่มขอมูลนโยบายไมรับ
ของขวัญ (No Gift Policy)
-ปรับปรุงขอมูลผูบริหารให
ครบถวนทั้ง ชื่อ – สกุล ตําแหนง
รูปถาย และชองทางการติดตอ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนคณะ
ผูบริหาร จึงตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขทั้งหมด
- เพิ่มการใหบริการประชาชนใน
ระบบ E-service

ม.ค. – ก.ย.
65

รายงานผลการ
ดําเนินการผานเว็บไซต
www.muangkaset.go
.th ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2565

มาตรการ/แนวทาง

ขั้นตอนหรือวิธีการ

ผูรับผิด
ระยะเวลา
ขอบ
ดําเนินการ
4.การกําหนด
(1) จั ด ทํ า แนวทางปฏิ บั ติ / กองคลัง ม.ค. – ก.ย. 65
แนวทางปฏิบัติ
ระเบียบการใชทรัพยสินของ
ขั้นตอนการขอ
ท า ง ร า ช ก า ร ก า ร ยื ม
อนุญาตเพื่อยืม
ทรัพยสินของทางราชการที่
ทรัพยสินของทาง ถู ก ต อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ราชการที่ถูกตอง กฎหมาย มี ก ารกํ า หนด
ตามระเบียบฯ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,
มีแ บบการขออนุ ญ าต/การ
ขออนุ มั ติ ยื ม ที่ มี รู ป แบบที่
ส ะ ด ว ก เ ป ด เ ผ ย แ ล ะ
ตรวจสอบได ทั้งกรณีการยืม
ของบุ ค ลากรภายในและ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
ภาคเอกชน
(2) จัดทําคูมือเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ
(3) เผยแพรประชาสัมพันธ
แนวทางปฏิบัติ/คูมือ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ มีแผนผัง
ขั้นตอนในการดําเนินการ
ใหประชาชนทราบ
(4) มีการกําหนดกลไกใน
การตรวจสอบการ
ดําเนินการตามคูมือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ
การใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางเครงครัด

การกํากับติดตาม
รายงานผลการ
ดําเนินการผานการ
ประชุมพนักงานงาน
ประจําเดือน

มาตรการ/แนวทาง

ขั้นตอนหรือวิธีการ

5 . กา รป รั บ ป รุ ง ๑) จัดทําระบบบริการเชิง
ระบบการทํางาน รุก จัดชุดบริการเคลื่อนที่
ใหบริการนอกสถานที่ เชน
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
หรือการปรับขยายเวลาการ
ใหบริการชวงพักเที่ยง
(2) จัดฝกอบรมสงเสริม
ความรู และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู
ใหบริการ
(3) ผูบริหารจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นบุคลากร
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อ
ศึกษาปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริการ
ใหดีขึ้น
(4) นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ
(5) จัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริการโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกตใชในการทํางานให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว
งายตอการใชงาน และเกิด
ความคุมคา

ผูรับผิด
ขอบ
ทุกสวน
ราชการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค. – ธ.ค.
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การกํากับติดตาม
รายงานผลการ
ดําเนินการผานการ
ประชุมพนักงานงาน
ประจําเดือน

