รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คานา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
การประเมิน ITA เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ได้นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผน
แม่บทฯ โดยในระดับแรก (พ.ศ.2561-2565) กาหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
(85 คะแนน ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการดาเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีผลการประเมิน
ที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ
มกราคม 2565

สารบัญ
หน้า
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
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การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งอรุณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
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2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
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2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
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2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ อาเภอทุ่งอรุณ จังหวัดนครราชสีมา
--------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการท ุจริ ตแห่งชาติ(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นนกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับ
ให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้
เครื่องมือในการประเมิน
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
แบบวัดการรับรู้ของ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ร้อยละ 30
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
(IIT)
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรู้ของ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ร้อยละ 30
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(EIT)
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
แบบตรวจการเปิดเผย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ร้อยละ 40
ข้อมูลสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
(OIT)

-2การกาหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนน ควบคู่กับ
ระดับผลการประเมินโดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00 - 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลทุ่ ง อรุ ณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-3-

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ตัวชี้วัด
ผลคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
86.38
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
84.37
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
80.20
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
78.46
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
73.07
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
72.70
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
63.38
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
61.97
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
คะแนนเฉลี่ย
ระดับผลการประเมิน

51.35
42.86
64.93
D

-4การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยภาพรวมได้คะแนน 64.93 อยู่ในระดับ D ผลการประเมินจาแนกตามตัวชี้วัด
พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน 86.38 รองลงมา คือ ตัวชี้วัด
ที่ 2 การใช้งบประมาณ มีระดับคะแนน 84.37 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต มีระดับคะแนน 42.86
2. ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง
2 .1 แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เป็ น การประเมิน ตามแบบสารวจความเห็ นของผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ยภายใน บ่งชี้ให้ เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติ โดยบุคลากร
ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมี ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน จากประเด็นการประเมินพบว่ากิจกรรม
ต่างๆ นั้นทางองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณได้ดาเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรม แต่ยังขาดการรับรู้ของบุคลลากร
ในหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงานควรจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมต่าง ๆ ที่
ทางที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกานัลจากการปฏิบัติ
หน้าที่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นต้น ตลอดจนประชาสัพันธ์ให้บุคลาการทราบกันทั่วถึงกัน

-52.2 แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เป็นการประเมินตามแบบสารวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก บ่งชี้ให้ เห็นว่า
ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ อย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์
อื่ น ๆ ที่ อ าจค านวณเป็ น เงิ น ได้ โดยสิ่ ง ที่ เ ป็ น ข้ อ บกพร่ อ งและมี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง มี
รายละเอียดดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรื อผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสีย ของหน่ว ยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไป
ถึงการนาเทคโนโลยี มาใช้ในการดาเนินงานเพือ่ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบการทางาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงหน่วยงานควร
มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทางานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วย
2.3 แ บบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณ ะ ( Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บน
เว็บ ไซต์ข องหน่ ว ยงาน เพื่อเปิ ดเผยข้ อ มูล ต่ างๆ ของหน่ว ยงานให้ ส าธารณชนได้ รับ ทราบ ซึ่งประเด็น ที่ เ ป็ น
ข้อบกพร่องควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่
(O34) นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
(O35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและปพฤติมิชอบประจาปี

-6(O37) การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(O38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม
(O39)แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(O40) รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน
(O41) รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
(O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(O43)การดาเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปี 2565” ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้ อมูล
สาธารณะ (OIT) จานวนทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85คะแนนขึ้นไป) คือ แบบ
วัด IIT EIT ซึ่งสะท้อน ว่ายังขาดประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุ ดและ
คานึ งถึงประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก อย่ างชัด เจน คุณภาพการให้ บริ การประชาชนอย่ างมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล แบบวัดที่มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดาเนินการดังนี้
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริ ห ารงานทั่ว ไป งบประมาณ การจั ดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัส ดุและการบริห ารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน ระบบ eservice โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์
ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทาแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการกากับติดตามการน าไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ที่ สาคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรผู้ ดู แ ลเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานในการปรั บ ปรุ ง ระบบให้ ทั น สมั ย และมี ก าร
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุง
1. หน่วยงานควรสร้างความตระหนักในการสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร โดยออกคาสั่งมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานในงานบริการแต่ล ะ
ประเด็นอย่างชัดเจน
2. หน่วยงานควรปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลการ ติดต่อที่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน และปรับปรุงการเชื่อมโยงในเว็บไซต ์ให ้สามารถเข้าถึงช่อองทาง เครือข่ายออนไลน์ของหน่วยงาน
เช่น Facebook, Twitter, Instagram ได้โดยง่าย
3. หน่วยงานควรดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร ่ผลการสารวจความพึง พอใจในการให้บริการตาม
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา
4. หน่วยงานควรดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการบริหารเงิน งบประมาณ ในประเด็นต่างๆ ให้
เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมเพื่อสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5. หน่วยงานควรดาเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละงาน และจัดประชุมชี้แจงสร้างความ เข้าใจ โดยมีการติดตามรายงานผล
ความก้าวหน้าเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในปีต่อไป
3. การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติ
จากการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและ
พนักงานได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กาหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติของ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ ดังนี้

มาตรการ

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ

- ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยืมหรือ
ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อสร้างการ
รับรู้ถึงข้อ ระเบียบและวิธปี ฏิบัติ เกีย่ วกับ
การใช้ ทรัพย์สิน แ ล ะการ บารุงรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต การ
ขอยืมเพื่อใช้เป็นแนวทางการ ปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตรงกัน
- จัดทาคู่มือการยืมหรือการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
-ประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ เพื่ อ จั ด
กระบวนการปรั บ ปรุ ง การท างาน และ
ประชุ ม พนั ก งานได้ ท ราบกระบวนการ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร ท า ง า น ทั้ ง ก า ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง
การนาเทคโนโลยีมา ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก
และรวดเร็ว รวมไปถึงหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อราชการเข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทางานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ด้วย
ประชุมเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซค์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้ประชาชน
ได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ

กองคลัง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65

สานักปลัด

ต.ค.64 - ก.ย.65

- รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล
ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

ต.ค.64 - ก.ย.65

- รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล
ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล

1. ข้อมูลพื้นฐาน

สานักปลัด

การติดตามผล
- รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล
ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

2. การบริหารงาน
3. การบริหารเงินงบประมาณ
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ ค คล
และหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

สานักปลัด
กองคลัง
สานักปลัด

สานักปลัด

