มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง อาเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง พบว่า มีผล
คะแนน 94.03 คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้
ภาพผลการประเมิน จากระบบ ITAS

-2โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
๑. การปฏิบัติหน้าที่
100 คะแนน
๒. การใช้งบประมาณ
99.48 คะแนน
๓. การใช้อานาจ
100 คะแนน
๔. การใช้ทรัพย์สินราชการ
100 คะแนน
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
100 คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
๖. คุณภาพการดาเนินงาน
97.83 คะแนน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
95.49 คะแนน
๘. การปรับปรุงการทางาน
94.69 คะแนน
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
๙. การเปิดเผยข้อมูล
76.28 คะแนน
๑๐. การป้องกันการทุจริต
100 คะแนน

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
การใช้งบประมาณ พบว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอใน
การดาเนินการ

ผลคะแนน EIT พบว่า ควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อยกระดับ
คุณภาพการดาเนินงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดาเนินงานเป็นระยะต่อไป

ผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
การนาเสนอข้อมูลทางด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และปรับปรุงช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับปรุงการ
นาเสนอข้อมูลทางด้านโครงสร้าง

๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี 2564 จานวน 94.03 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
ผลการประเมินระดับ A หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิงสามารถดาเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมี
แนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการตามตัวชี้ วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือ
เปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคาถามทั้งหมด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง พึง
พิจ ารณาผลประเมิน เพื่อน าไปสู่ การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่ าง
ต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง จะสามารถยกระดับการดาเนินงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มาก
ยิ่ ง ขึ้ น ในปี ต่ อ ๆ ไป ทั้ ง นี้ ประเด็ น ที่ ค วรมี ก ารเปิ ด เผยหรื อ บริ ห ารจั ด การให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ได้ แ ก่ แสดงช่ อ งทางที่
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง แสดงหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
ในปีที่รับการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
/และพัฒนา...

-3และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็น
ต้น โดยต้อง เป็นการดาเนิ นการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง ใน
ปีที่รั บการประเมิน โดยแสดงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่ อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม ทั้งนี้ ต้องเป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดที่
กาหนดในนามขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ ขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง โดยควรแสดงตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น
สานัก กอง ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายข้าราชการประจา เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น ปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้ บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น เพิ่ม
การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารและ ขั้น ตอนการด าเนิ น งาน/การให้ บ ริ ก ารให้ ดี ขึ้ น เพิ่ ม กลไกการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

/มาตรการส่งเสริม...
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
มาตรการ/แนวทาง
๑. การเผยแพร่การ
ปฏิบัตงิ านหรือข้อมูล
ข่าวสารต่างที่
หลากหลายช่องทาง

วิธีการดาเนินการ
1. เผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลข่าวสาร
หลากหลายช่องทาง
เช่น เว็บไซต์ อบต.
เฟซบุ๊ค ไลน์ การ
ประชุม ต่างๆ เป็นต้น
2. เพิ่มความถึ่ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ก่อน
ดาเนินการให้บ่อยครั้ง
ขึ้น กว่าเดิม

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล
เขาสมิง

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕

การติดตามผล
ผู้บริหารติดตามผล
จากการประชุม
ประจาเดือน

2. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตอบ แบบวัดความรู้
อย่าง กว้างขวาง
๓. สร้างความรู้ความ
เข้าใจกับบุคลากรใน
หน่วยงานเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดตามแบบ
ประเมิน
IIT

ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทาง โซเชียลมีเดีย,
เวทีประชุมต่างๆ
วารสาร แผ่นพับ
ใบปลิว เป็นต้น
โดยวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่หัวหน้า
หน่วยงานหรือตัวแทน
แต่ละส่วนราชการ เพื่อ
จะได้สร้างความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรภายใน
ส่วนราชการของตน
ก่อนตอบแบบวัดการ
รับรู้ (IIT)

สานักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล
เขาสมิง

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕

รายงานผลการ
ดาเนินการในการ
ประชุมพนักงาน
ประจาเดือน

สานักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล
เขาสมิง

มี.ค. 65 – เม.ย 65

รายงานผลการ
ดาเนินการในการ
ประชุมพนักงาน
ประจาเดือน

