มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
************************
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามี คะแนน
การประเมิน 94.99 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยรายละเอียดผลการประเมินตามตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
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2. วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

ระดับคะแนน

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ

แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหน้าที่

99.56

2. การใช้งบประมาณ

96.37

3. การใช้อานาจ

98.36

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

96.76

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

98.60

ผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการรับรู้
เกี่ยวกับการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน พบว่า บุคคลกรภายในหน่วยงานบางส่วน
ยังไม่ทราบหรือรับรู้ถึงข้อปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

6. คุณภาพการดาเนินงาน

88.17

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

82.95

8. การปรับปรุงการทางาน

84.94

ผลคะแนน EIT มีประเด็นที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง
ได้แก่
1. ช่องทางให้ผู้ที่มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พบว่า ผู้มาติดต่อหน่วยงาน
บางส่วนยังไม่ทราบว่าหน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่
2. การชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการดาเนินงาน พบว่า ผู้มาติดต่อหน่วยงาน
บางส่วนยังไม่ได้รับการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานที่ชัดเจนเพียงพอ
3. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
การดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น
พบว่า หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ยังมีไม่มากเท่าที่ควร
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

9. การเปิดเผยข้อมูล

100

10. การป้องกันการทุจริต

100

ผลคะแนน OIT พบว่า ได้ระดับคะแนนเต็ม 100
เพื่อรักษาระดับผลคะแนน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเตรียมเอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องศึกษา
ข้อแนะนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Guideline for OIT 2022) ก่อนดาเนินการตอบ
แบบประเมิน

3. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุ ม คณะท างานสนั บ สนุ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสฯ เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565
ได้ร่วมกันพิจารณากาหนดมาตรการ/แนวทาง เพื่อพัฒนา/รักษาระดับ/ยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. แนวทาง/ข้อปฏิบัติใน
การการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ

- จัดทาแนวทาง/ข้อปฏิบัติในการ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทาง
/ข้อปฏิบัติ ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติ

กองคลัง

2. แนวทางการเผยแพร่
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

- จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์
สานักปลัด
เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้ผู้มาติดต่อ/ประชาชน
ได้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค.-เม.ย.65

มี.ค.-เม.ย.65

การติดตามผล
- รายงานผลการ
ดาเนินการในการ
ประชุมประจา
เดือนของหน่วยงาน

- รายงานผลการ
ดาเนินการพร้อม
เอกสารต่างๆ
และนาไปเปิดเผย
บนเว็บไซต์
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค.-เม.ย.65

การติดตามผล

สานักปลัด

มี.ค.-เม.ย.65

- เผยแพร่ประกาศ
มาตรการให้ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน/
การให้บริการ บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

- แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการ สานักปลัด
จัดเตรียมเอกสารการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะโดยศึกษา
ข้อแนะนาการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (Guideline for OIT
2022) ก่อนดาเนินการตอบ
แบบประเมิน

มี.ค.-เม.ย.65

- รายงานผลการ
ดาเนินการในการ
ประชุมประจา
เดือนของหน่วยงาน

3. แนวทางชี้แจงและตอบ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม
สานักปลัด
คาถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย ตอบคาถาม และรับฟัง
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นผ่าน
ทุกช่องทาง และชี้แจงตอบคาถาม
กรณีต่างๆ อย่างสม่าเสมอ

4. การเปิดโอกาสให้
- กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี ดาเนินงาน/การให้บริการ
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น
พัฒนาการดาเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน
ได้ดีขึ้น
5. การเปิดเผยข้อมูล
และการป้องกันการทุจริต

- การมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- รายงานผลเกี่ยวกับ
ข้อคาถาม
ข้อเสนอแนะ และการ
ตอบคาถามและ
ข้อเสนอแนะทุกเดือน
(กรณีที่มีข้อคาถาม
ข้อเสนอแนะ)

คณะทางานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565

