แบบรายงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กันยายน 2564

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
*********************
หลักการประเมิน
แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสาคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก
“เปิ ด ” 2 ประการ คือ “เปิ ดเผยข้อมูล ” ของหน่ว ยงานภาครัฐ เพื่อ ให้ ส าธารณชนได้ ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการดาเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วย
ส่ งเสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มีความโปร่ งใสและนาไปสู่ การต่อต้ านการทุจริต และประพฤติมิช อบของทุ ก
ภาคส่วน
ทั้ ง นี้ การประเมิ น ITA ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ ข้ า รั บ
การประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรั บปรุ งพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่ว ยงานภาครัฐ
มีการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสาคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (58 คะแนนขึ้น ไป) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป
เครื่องมือในการประเมิน
เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT)
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน
3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)
…/หลักเกณฑ์

-2หลักเกณฑ์การประเมินผล
1. การประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลาดับ ดังนี้

2. คะแนนและระดับผลการประเมิน
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น ที่ 21 การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

…/ผลการประเมิน

-3ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน
1) องค์การบริหารส่ว นตาบลสี่เหลี่ยม ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C (68.88. คะแนน) ซึ่ง
เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ F (39.3 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ
42.94 ( 29.58 คะแนน)
2) สรุปผลการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้
เครื่องมือ

IIT

EIT

OIT

ตัวชี้วัด

2563

2564

การเปลี่ยนแปลง

1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทางาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต
คะแนนเฉลี่ย
ระดับการประเมิน

72.45
53.95
58.40
57.56
60.95
63.86
64.38
55.69
7.30
6.25
39.3
F

85.00
63.32
70.81
67.08
70.80
75.38
73.86
67.78
52.00
75.00
68.88
C

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
สูงขึ้น
.../๓) จุดแข็ง

-43) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่
3.1 ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 85.00
4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดโดยรวมได้คะแนนเพิ่มขึ้น
5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ
4.1 ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ
63.32
4.2 ตัวชี้วัดที่ 3. การใช้อานาจ
70.81
4.3 ตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 67.08
4.3 ตัวชี้วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
70.80
4.3 ตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการดาเนินงาน
75.38
4.3 ตัวชี้วัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
73.86
4.3 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการทางาน 67.78
4.3 ตัวชี้วัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล
52.00
4.3 ตัวชี้วัดที่ 10. การป้องกันการทุจริต
75.00

2. ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 4
ประเมินการรั บรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การใช้ ทรั พย์ สิ น ของ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ราชการ
กั บ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรภายใน ในการน า
ทรั พ ย์ สิ น ของราชการของหน่ ว ยงานไปเป็ น ของ
ตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต
ที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
การจั ดทาแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิ น
ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
ได้รับทราบ และนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้ อ งมี ก ารก ากั บ ดู แ ลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของ หน่วยงานด้วย

ประเด็นที่ควรพัฒนา
1.จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการที่
ถูกต้อง
2. ดาเนินการตรวจสอบพัส ดุ
ประจาปีให้เป็นปัจจุบัน

…/ตัวชี้วัดที่ 5

-52. ประเด็นที่ควรพัฒนา (ต่อ)
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 5
ประเมินการรั บรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การแก้ ไขปั ญ หาการ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็น
ทุจริต
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุด
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิ ภาพ และจัดทา
แผนงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ ประเมินเกี่ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ของ
หน่ ว ยงาน ที่ จ ะต้ อ งท าให้ ก ารทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้า งความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น การ
ทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงานรวมถึงการนาผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริต

ประเด็นที่ควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
2.มี ม าตรการกระบวนการเฝ้ า
ระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่ ว ยงาน และการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ า ยตรวจสอบ
จากทั้ ง ภายในและภ ายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน
เพื่อป้องกันการทุจริต

.../ตัวชี้วัดที่ 9

-62. ประเด็นที่ควรพัฒนา (ต่อ)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการประเมิน
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้ อ มูล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริ ห ารงาน ได้ แ ก่ แผนด าเนิ น งาน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการ
ตามนโยบายการบริห ารทรัพยากร บุคคล และ
หลั กเกณฑ์การบริ ห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
และ
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่
การจัดการเรื่ องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประเด็นที่ควรพัฒนา
1.ด้านข้อมูลพื้นฐาน
-จัดทาโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้ บ ริ ห าร และข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ
ของหน่ว ยงาน ที่มีองค์ประกอบ
ของข้ อ มู ล ตรงตามประเด็ น การ
ประเมิน
- จัดทาWeb board, กล่อง
ข้ อ ความถาม-ตอบ บนเว็ บ ไซต์
ข อ ง อ บ ต . สี่ เ ห ลี่ ย ม เ พื่ อ ใ ห้
บุคคลภายนอกสามารถ สอบถาม
ข้อมูล ต่าง ๆ ได้ และหน่ว ยงาน
สามารถสื่ อ สารให้ ค าตอบกั บ
ผู้สอบถามได้
2.ด้านการบริหารงาน
-จัด ท ารายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน
- จัดทาช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการกับหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพื่อช่วยอานวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
3.ด้านการบริหารเงิน
งบประมาณ
-จั ด ท าสรุ ป ผลการจั ด ซื้ อ จั ด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ที่ มี อ งค์ ป ระกอบของข้ อ มู ล ตรง
ตามประเด็นการประเมิน

…/ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข
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3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1
การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2
การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน

ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข

ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่น
ในหน่ ว ยงานของตนเองใน ประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่ รู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ต่องาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือ
เป็ น ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้
ยังประเมิน การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กั บ พฤติ ก รรมการเรี ย กรั บ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น
หรือประโยชน์ อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นใน
หน่ ว ยงานทั้ ง ในกรณีที่ แ ลกกั บการปฏิ บั ติ
หน้ าที่ และในกรณีช่ว งเทศกาลหรือวาระ
สาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรื อแม้แต่กรณีการให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือ
เป็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด การรั บ
สินบนได้ในอนาคต
ประเมิ น การรับรู้ข องบุค ลากร ภายใน
หน่ ว ยงานต่ อ การด าเนิ น การต่ า ง ๆ ของ
หน่ ว ยงานของตนเอง
ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
นั บ ตั้ ง แ ต่ ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี แ ละเผยแพร่ อ ย่ า ง
โ ปร่ ง ใ สไปจน ถึ ง ลั ก ษ ณะการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่ ว ยงานอย่ า งคุ้ ม ค่ า
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และไม่ เ อื้ อ
ประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ
เช่ น ค่ า ท างานล่ ว งเวลา ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย

1.การปฏิบัติงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

1.จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี รายงานการกากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
อบต.

.../3

-83. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข(ต่อ)
ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต

ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข

มาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการ
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ในการดาเนินการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม ดังนี้
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

1. การปรับปรุง
ระบบทางาน และ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

1.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2.จัดทาคาสัง่ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประจาศูนย์
3.ดาเนินการประชาสัมพันธ์
งานต่างๆของ อบต. ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายให้
ประชาชนได้รับทราบ
4.เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ
การประเมินความพึงพอใจ

2. ปรับปรุงระบบ
การทางานและ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้จ่าย
งบประมาณ

1. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบ
ตลอดปี
ประมารประจาปี และ
งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่าย
พ.ศ. 2565
งบประมาณประจาปี
2.จัดทาแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้าง และรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
3.เผยแพร่ข้อมูลลงใน
เว็บไซต์ อบต.

การติดตามผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สานักปลัด
รับผิดชอบงานในสานัก/กอง
2.ดาเนินการจัดทาลงระบบ
เว็บไซต์ในการดาเนินงานให้
เป็นปัจจุบัน
3.รายงานผลการปฏิบัติงาน/
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน
4.สถิติการให้บริการ
5.หนังสือประชาสัมพันธ์

1.แผนการใช้จ่าย
กองคลัง
งบประมาณประจาปี
และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง
.../3 การป้องกันการทุจริต
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มาตรการส่งเสริม (ต่อ)
มาตรการ/แนวทาง
3.การป้องกันการ
ทุจริต

วิธีการดาเนินการ
นาเข้าข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ปัจจุบนั บนเว็บไซต์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

การติดตามผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ สานักปลัด
รับผิดชอบงานในสานัก/กอง
ลงระบบเว็บไซต์ในการ
ดาเนินงานให้เป็นปัจจุบัน
-สร้างมาตรการภายในองค์กร
เพื่อป้องกันการทุจริต
-รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
และติดตามมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต

.../รายงานผลการดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามที่ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้
กาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง
วิธีดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ
การป้องกันการทุจริต
1.ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้า
-จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
1.ควรจัดให้มีการอบรม
สานักปลัด
ตลอดปีงบประมาณ
ระวังการทุจริต
รับผิดชอบงานในสานัก/กอง ลง
แนะนาให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ที่
พ.ศ.2564
-มาตรการการเฝ้าระวังการคอรัปชั่น
โดยภาคประชาชน
-ขยายผลการดาเนินการการป้องกัน
การทุจริต มีช่องทางที่หลากหลายใน
การประชาสัมพันธ์
2.ส่งเสริมให้มีการนาผลการ
ตรวจสอบการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปับปรุงการทางาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
3.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต นาเข้าข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ระบบเว็บไซต์ในการดาเนินงานให้
เป็นปัจจุบัน
-สร้างมาตรการภายในองค์กรเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
-รายงานผลการปฏิบัตงิ านและ
ติดตามมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

รับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ลงใน
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบนั
2.สร้างช่องทางการร้องเรียน
การติดตามผลการร้องเรียน
และสร้างความมั่นใจในการ
จัดการการทุจริต ตลอดจน
ปกป้องผู้กระทาการร้องเรียน
3.เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการเฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต
และลงโทษวินัยอย่างจริงจัง

