บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง โทร. 0- 45906-299
ที่ อบ 90701/
วันที่ 5 พฤษภำคม 2564
เรื่อง มำตรฐำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง
เรื่องเดิม
จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 มีคะแนนภำพรวมทั้ง 3 แบบวัด คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT)
แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) และ แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10
ตัวชี้วัด พบว่ำมีผลคะแนน 82.47 คะแนน อยู่ในระดับ B
ข้อเท็จจริง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง ได้ทำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 3 แบบวัด มีจำนวน
ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด และได้เสนอข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีผลคะแนนต่ำกว่ำเกณฑ์หรือต่ำสุดในแต่ละแบบ
วัด เพื่อกำหนดให้องค์กรได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพือ่ เป็นกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพในองค์กร เห็นควรแจ้งมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พร้อมข้อเสนอแนะใน
กำรจัดพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองฮำงได้รับทรำบและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จต่อไป รำยละเอียดตำมแนบนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
วีระเดช บัวกอง
(นำยวีระเดช บัวกอง)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สมศักดิ์ โสตแก้ว
(นำยสมศักดิ์ โสตแก้ว)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 พบว่ำมีผลคะแนน 82.47 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้
คะแนน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
82.47 คะแนน
ระดับผลการประเมิน B
ดูเกณฑ์การประเมิน
กำรปฏิบัติหน้ำที่
85.44
กำรใช้งบประมำณ
74.62
กำรใช้อำนำจ
83.80
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
79.43
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
77.23
คุณภำพกำรดำเนินงำน
89.57
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
90.58
กำรปรับปรุงกำรทำงำน
89.94
กำรเปิดเผยข้อมูล
69.62
กำรป้องกันกำรทุจริต
87.50

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT)
1. กำรปฏิบัติหน้ำที่
85.44
2. กำรใช้งบประมำณ
74.62
3. กำรใช้อำนำจ
83.80
4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 79.43
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
77.23

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จำกผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ผ่ำนเกณฑ์กำหนด แต่มี
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำงควร
ตระหนักถึงกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้มำกขึ้น
และเปิดโอกำสให้บุคคลสำมำรถสอบถำม ทักท้วง
หรือร้องเรียนได้หำกมีข้อสงสัย

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT)
6. คุณภำพกำรดำเนินงำน
89.57 คะแนน จำกผลคะแนน EIT มีคะแนนทั้ง 3 ประเด็น ต่ำกว่ำ
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
90.58 คะแนน เกณฑ์ที่กำหนดคือ 85.00 พบว่ำ บุคคลภำยนอกยัง
8. กำรปรับปรุงกำรทำงำน
89.94 คะแนน ไม่ได้รับกำรบริกำรทีเ่ ป็นไปตำมขั้นตอน ขำดกำรรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ขององค์กรอย่ำงทั่วถึง
แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)
9. กำรเปิดเผยข้อมูล
69.62 คะแนน จำกผลคะแนน OIT มีคะแนนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
10. กำรป้องกันกำรทุจริต
87.50 คะแนน ทั้งนี้ควรให้เจ้ำหน้ำที่ลงข้อมูลในเวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อมูล กิจกรรม/โครงกำร กำรรำยงำนผลของ
องค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และสนับสนุนกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรป้องกันกำรทุจริตให้
ถูกต้องและสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะในการจัดพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการ/แนวทาง
1. มำตรกำรในกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเวปไซต์ของ
อบต.หนองฮำง

ขั้นตอนหรือวิธีการ

1. ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญ/เร่งด่วน ข่ำวสำร
ผลงำน/โครงกำร กิจกรรม ของ
องค์กรให้ประชำชนทรำบและ
สำมำรถเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อ
ซักถำม ข้อสงสัยในส่วนที่
เกี่ยวข้องทั่วไปอย่ำงทั่วถึง
2. มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่
สำนัก/กอง ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อมูล/บันทึกข้อมูล
อันเป็นประโยชน์แก่ประชำชน
ให้เป็นปัจจุบัน
2. มำตรกำร กลไก ในกำร 1. จัดทำช่องทำงกำรเสนอ
ให้ประชำสัมพันธ์
ข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะ
ของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชำชนมีบทบำทร่วมกำหนด
นโยบำยกำรเสนอและกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
กับภำคประชำชน
3. มำตรกำรส่งเสริมควำม 1. จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำน
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กร
จ้ำง
2. จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีขององค์กรและเผยแพร่
ให้ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ
3. รำยงำนผลกำรจัดหำ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรรำยไตร
มำส และเผยแพร่ให้ประชำชน
ทั่วไปได้รับทรำบ
4. รำยงำนผลกำรจัดหำ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรประจำปี
งบประมำณ และเผยแพร่ให้
ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องของ
สำนัก/กอง ต่ำง ๆ

ระยะเวลา
ผลการ
การดาเนินการ
ดาเนินการ
ปีงบประมำณ - ปฏิบัติให้ถูกต้อง
พ.ศ. 2564
- อบรมเจ้ำหน้ำที่
ดูแลระบบเวปไซต์
ของอบต.หนองฮำง

ข้อเสนอแนะ
- ดูแลและ
ตรวจสอบข้อมูล
ในเวปไซต์ให้เป็น
ปัจจุบันและทันต่อ
เหตุกำรณ์

สำนัก/กอง ต่ำง ๆ

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

- ประชำชนมี
บทบำทและมีส่วน
ร่วมในกำร
ปฏิบัติงำนของ
ภำครัฐ

- ตรวจสอบให้
เป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ

งำนพัสดุ กองคลัง

รำยไตรมำส
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

- บุคลำกรปฏิบตั ิ
ตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนด้ำน
จัดซื้อจัดจ้ำง
โดยใช้แผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงเป็น
กรอบในกำร
ปฏิบัติงำน
- ประชำชนทั่วไป
ได้รับทรำบกำร
รำยงำนผลกำร
จัดหำ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงขององค์กร

- ตรวจสอบให้
เป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ำเสมอ

มำตรกำร/แนวทำง
4. มำตรกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนกำรทุจริต

ขั้นตอนหรือวิธีกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่
สำนักปลัด
เกี่ยวข้อง กำหนดมำตรกำร
นำวทำงปฏิบัติ จัดกำรข้อ
ร้องเรียนให้ประชำชนทั่วไป
ได้รับทรำบและปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
2. จัดให้มีช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนประชำชนทั่วไปได้รับ
ทรำบและปฏิบัตไิ ด้ถูกต้อง
3. รำยงำนผลข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของ
องค์กรจำกประชำชนทั่วไป
เป็นรำยเดือน/ประจำปี
งบประมำณ
5. นโยบำยต่อด้ำนกำรรับ 1. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่คณะ
สำนักปลัด
สินบนเพื่อป้องกันกำร
ผู้บริหำร และบุคคลกรในองค์กร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรม/โครงกำรที่
เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินกำร
ประเมินฯ
3. รำยงำนประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมข้ำงต้นแก่
ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบอย่ำง
ทั่วถึง
6. มำตรกำรป้องกันกำร 1. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่
สำนัก/กอง ต่ำง ๆ
ขัดกันระหว่ำง
คณะผู้หำร และบุคลำกรใน
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
องค์กรเรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. จัดกิจกรรม/โครงกำรที่
เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินกำร
ประเมินฯ
3. รำยงำนประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมข้ำงต้นแก่
ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ
อย่ำงทั่วไป
7. มำตรกำรตรวจสอบ
1. ดำเนินกำรประกำศเจตจำนง สำนัก/กอง ต่ำง ๆ
กำรใช้ดุลพินิจ
สุจริต อบต.หนองฮำง
2. จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำน
หรือหลักเกณฑ์มำตรฐำน
ของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน
พร้อมะเผยแพร่ให้ประชำชน
ทั่วไปรับทรำบอย่ำงทั่วถึง

ระยะเวลำ
ผลกำร
กำรดำเนินกำร
ดำเนินกำร
- รำยเดือน
- ประชำชนสำมำรถ
ปีงบประมำณ ปฏิบัติตำมมำตรกำร
พ.ศ. 2564
และแนวทำงปฏิบัติ
จัดกำรข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ได้

ข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบให้
เป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ำเสมอ

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

- จัดอบรมโครงกำร
ศักยภำพบุคลำกร
(ด้ำนกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. 2564

ตรวจสอบให้
เป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ำเสมอ

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

- จัดอบรมโครงกำร
ศักยภำพบุคลำกร
(ด้ำนกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. 2564

ตรวจสอบให้
เป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ำเสมอ

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

- ผู้บริหำรในองค์กร
ได้ปฏิบตั ิตำม
เจตจำนงสุจริตที่
ประกำศไว้อย่ำง
ถูกต้อง
- ประชำชนได้
รับทรำบถึงขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่
- เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ
ตำมคู่มือกำรปฏิบตั ิ
ตำมงำนอย่ำง
ถูกต้อง

ตรวจสอบให้
เป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ำเสมอ

