มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขององคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอกโดยพบวา
มีผลคะแนน ๘๖.๖๗ คะแนน อยูในระดับ A ดังนี้

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหนาที่
๙๕.๐๔ คะแนน
2. การใชงบประมาณ
๙๐.๙๕ คะแนน
3. การใชอำนาจ
๙๑.๗๕ คะแนน
4. การใชทรัพยสินของราชการ ๙๒.๑๐ คะแนน
5. การแกไขปญหาการทุจริต
๙๕.๗๖ คะแนน

จากผลคะแนน IIT พบวา มีประเด็นที่ตองปรับปรุง
ในเรื่อง
1. การปฏิบัติหนาที่ พบวา บุคลากรบางคนยั ง
ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆไปกับ
ผูมาติดตอที่เปนการสวนตัวไมเทาเทียมกัน
๒. การใชงบประมาณ พบวา บุคลากรบางคนยัง
ไม ท ราบแผนการใช จ  า ยงบประมาณประจำป
ยั ง ขาดความเข า ใจเกี ่ ย วกั บ การจั ด การด า น
งบประมาณขององคกร

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)
1. คุณภาพการดำเนินงาน
๙๖.๒๑ คะแนน จากผลคะแนน EIT พบวา มีประเด็นที่ตองปรับปรุง
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๙๔.๒๒ คะแนน ในเรื่อง
3. การปรับปรุงระบบทำงาน
๙๒.๘๖ คะแนน คุณภาพการดำเนินงาน พบวา เจาหนาที่บุคลากร
ของหนวยงานยังขาดการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดียิ่งขึ้น

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
1. การเปดเผยขอมูล
๕๘.๒๖ คะแนน
2. การปองกันการทุจริต
๙๓.๗๕ คะแนน

จากผลคะแนน OIT พบวา มีประเด็นที่ตองปรับปรุง
ในเรื่อง
1. การเปดเผยขอมูล พบวา การเผยแพรขอมูลตางๆ
ใน WEB SITE ไมเปนปจจุบัน เนื่องจากไมมี
บุคลากรที่รับผิดชอบในงานประชาสัมพันธโดยตรง
2. การปองกันการทุจริต พบวา การดำเนินการ
ตามแผนปองกันการทุจริต ไมเปนไปตามเปาหมาย
เนืองจากขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

จากการประชุมประจำเดือนขององคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
ผูบริหารและเจาหนาที่ไดรวมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก ดังนี้
ระยะเวลา
การติดตามผล
มาตรการ/แนวทาง
วิธีการดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการ
1. พัฒนาบุคลากรให 1. สร า งแรงจู ง ใจให สำนักปลัดฯ ม.ค. - มี.ค. 6๕ รายงานผลดำเนินการ
ในประชุ ม องค ก าร
มี ศ ั ก ยภาพ ทั ศ นคติ บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและ
บริ ห ารส ว นตำบลสิบ
ที่ดีและมีความพร อม มีความพรอมสำหรับการ
เอ็ ด ศอก เป น ประจำ
สำหรั บ การบริ ก าร บริการประชาชนด ว ยจิ ต
ทุกเดือน
ประชาชน การรณรงค บริการ
กิจกรรม อบต.ยิ้ม เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ค า นิ ย มของบุ ค ลากร
ให เ อื ้ อต อการบริ การ
ประชาชน การสร า ง
แรงจู ง ใจ และดู แ ล
สวัสดิการและ
ความก า วหน า การ
จ ั ด ห า เ ค ร ื ่ อ งแบบ
บริการ
2. สรรหาบุคลากรใน สรรหา / บรรจุ / แตงตั้ง สำนักปลัดฯ ม.ค.6๕ – ก.ย.6๕ รายงานผลดำเนินการ
การปฏิบัติงานแตละ บุคลากร แตละตำแหนง
ในประชุมองคกรเปน
หนาที่ใหเพียงพอ
ใหเพียงพอตอการบริการ
ประจำทุกเดือน
ประชาชน
3. การปรับปรุงระบบ 1. จัดตั้งศูนย smart
ทุกสวน
ม.ค.6๕ – ก.ย.6๕ รายงานผลดำเนินการ
การทำงานและเพิ่ม
country
ราชการ
ในประชุมองคกรเปน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๒. แตงตั้ง จนท.ประจำ ภายใน
ประจำทุกเดือน
ภายใตแนวคิด “Smart ศูนย
องคการ
บริหารสวน
Country” วิถีชนบท ๓. จัดอบรม จนท.
๔. แตงตั้ง จนท.
ตำบล
สไตลเมืองกรุง
ประชาสัมพันธหมูบาน
๕. ดำเนินงาน
ประชาสัมพันธผานทุก
ชองทางการสื่อสารเปน
ระยะๆ
๖.สำรวจควมพึงพอใจ
องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก

