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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว พบว่า มีผลคะแนน 90.68 คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้
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ข้อแนะนําในการเปิดเผยข้อมูล :มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวช้ีวัด ได้ดังนี้

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
1.การปฏิบัติหน้าท่ี 91.11 คะแนน ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 2564 จํานวน

90.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดําเนินการได้
ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนท่ีต้อง
ปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคําถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมิน
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงาน
จะสามารถยกระดับการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหาร
จัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
- แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซ้ือ จัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงานของท่านมากข้ึน
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้อง
ผู้กระทําการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน
- เพิ่มการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน
- เพิ่มมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการให้สอบถาม
ทักท้วง ร้องเรียน

2.การใช้งบประมาณ 81.15 คะแนน
3.การใช้อํานาจ 82.20 คะแนน
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.31 คะแนน
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.84 คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
6.คุณภาพการดําเนินงาน 88.59 คะแนน
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.79 คะแนน
8.การปรับปรุงการทํางาน 88.81 คะแนน
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
9.การเปิดเผยข้อมูล 97.14 คะแนน
10.การป้องกันการทุจริต 100.00 คะแนน
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2.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้กําหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

การติดตามผล

1.ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบบ
และข้ันตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มี
การฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสมํ่าเสมอ

1 จัดทําแผนผังแสดงข้ันตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน.
และระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุกกระบวนงานให้ทราบ
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ส่ือสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว หอกระจายข่าว ฯลฯ
2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข)กรณี
บุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ผ่าน
ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น
3 กําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบ ความก้าวหน้าโดยกําหนดข้อตกลง
การปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/
ผลสําเร็จของงาน/หรอบระยะเวลา/ผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ

สํานักปลัด ตลอดปี 65 รายงานผลการดําเนินงานในการ
ประชุมประจําเดือน
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

การติดตามผล

2.จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์และ

เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึง

ข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง

ชัดเจนและต่อเนื่อง

1 การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล การบริหารงบ
ประมาน การเงิน การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลาง
การจัดซ้ือจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาน รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเปิดเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
โดยมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้การ
ประชนผู้รับบริการ ท่ีจะติดต่อสอบถามหรือข้อมูล หรือรับฟัง
คําติชน/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น

สํานักปลัด ตลอดปี 65 รายงานผลการดําเนินงานในการ
ประชุมประจําเดือน
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

การติดตามผล

- จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะท่ีมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูล
การบริการหรือการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตลอดระยะเวลาทําการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กา
ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
- จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล สื่อสังคมออนไลน์
เป็นต้น
3 เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
สื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านหรือชุมชนสื่อสิ่งพิมพ/์
วารสารประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ หอกระจายข่าว เสียงตามสายวิทยุชุมชน
วิทยุกระจายเสียง
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

การติดตามผล

3.สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ

ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ

ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ

ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นหรือให้

คําแนะนําในการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ

ให้บริการได้โดยสะดวกท่ีสําคัญ

ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้

ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล

เว็บไซต์ของหน่วยงานในการ

ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ

ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง

รวดเร็ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรดําเนินการ ดังนี้
1 จัดให้มีการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือ
ผู้ท่ีมาติดต่อ มีดังนี้
1.1 มีเก้าอี้รับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ
1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตําแหน่งในการเข้าถึง
จุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน
1.3 มีแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนและช่องทาง
การติดต่อ
1.4 มีแบบคําร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่
ผู้ให้คําแนะนํา
1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการสําหรับการบริการท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วน หรือพิจารณาจัดบริการให้สอดคล้องกับ
ผลสํารวจความต้องการของผู้รับบริการของผู้รับบริการในพื้นท่ี
1.6 มีการออกแบบสถานที่คํานึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และ
ผู้สูงอายุ
1.7 ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI
1.8 ในจุดที่สําคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลท้ังขณะยืน หรือล้อลื่น
1.9 มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ
1.10 มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการได้อย่างเป็นธรรม

สํานักปลัด ตลอดปี 65 รายงานผลการดําเนินงานในการ
ประชุมประจําเดือน
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

การติดตามผล

1.11 มีจุดแรกรับเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น คัด

กรองผู้มาติดต่อ ให้คําแนะนําการขอรับบริการหรือช่วยเตรียม

เอกสาร

2. จัดทําระบบบริการเชิงรุก จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการ

นอกสถานที่ หรือในช่วงนอกวันและเวลาราชการ การจัดเก็บ

ภาษีนอกสถานท่ี หรือการปรับขยายเวลาการให้บริการมนช่วง

พักเท่ียง หรือจัดตั้งระบบ One Stop Service(OSS) หรือ

บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นต้น


