บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด งานธุรการ
ที่ กจ 72901.1/
วันที่ 4 มีนาคม 2564
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
เรื่องเดิม
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ให้หน่วยงานจัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ผ ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก าร
ดำเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 โดยมีข้อมูล รายละเอียดการวิเคราะห์ผล ในประเด็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนมาแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ จึงขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อความพิจารณา
เห็นควรนำเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง เพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางสาวอัญชลี ขาวขำ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวเกษา เปรมปรีดิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางธวัลรัตน์ คล้อยเอี่ยม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

(นายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง พบว่ามี
ผลคะแนน 82.24 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้

/โดยวิเคราะห์...

-2โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อำนาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

92.77
84.83
89.81
83.01
81.81

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จากผลคะแนน IIT พบว่า คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับ
ที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดำเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงการทำงาน

87.06 คะแนน
91.62 คะแนน
86.28 คะแนน

จากผลคะแนน EIT พบว่า คะแนนภาพรวมอยู่ใน
ระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควร
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

80.29 คะแนน
68.75 คะแนน

จากผลคะแนน OIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้าน
การป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็น
เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกั นการ
ทุจริต 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ใน
ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการ
ประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการ
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ 3) องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบลเกาะสำโรงยั ง ขาดการให้ บ ริ ก าร
E-Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

/2. ข้อเสนอแนะ...

-32. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. บริการ E-Service 1. จัดช่องทาง คำร้องขอ สำนักปลัด
เพื ่ อ อำนวยความ น้ ำ อุ ป โภค-บริ โ ภค ของ
สะดวกแก่ประชาชน งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
2. การประเมินความ 1. จัดทำการประเมินความ สำนักปลัด
เสี่ยงเพื่อการป้องกัน เสี ่ ย งเพื ่ อ การป้ อ งกั น การ
การทุจริต
ทุจริต
2. มี ก ารรายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต
3. มาตรการภายใน 1. จั ด ทำมาตรการภายใน สำนักปลัด
เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ความ เกี่ยวกับการส่งเสริมความ
โปร่ ง ใสและป้ อ งกั น โปร่ ง ใสและป้ อ งกั น การ
การทุจริต
ทุจริต ให้กับพนักงาน

ระยะเวลา
การติดตามผล
ดำเนินการ
ก.พ.64 - เม.ย.64 กำกับติดตามโดย
ผู้บังคับบัญชา

ก.พ.64 - เม.ย.64 กำกับติดตามโดย
ผู้บังคับบัญชา

ก.พ.64 - เม.ย.64 กำกับติดตามโดย
ผู้บังคับบัญชา

