บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง
ที่ ลบ 75201/214
วันที่ 6 กันยำยน ๒๕64
เรื่อง รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ ำ นกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ ( Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT)

เรียน

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง
ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง ได้รับกำรตรวจประเมินกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผลคะแนน ITA ที่ผ่ำนเกณฑ์
จะได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนอง
ม่วง มีค่ำคะแนนเท่ำกับ คะแนน 87.42ระดับผลกำรประเมิน A ซึ่งผลคะแนนกำรประเมินจำกแบบวัดกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) มีคะแนน 95.76
ดังนั้น จึงขอรำยงำนผลกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครั ฐ ด้ ำ นกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และข้อเสนอแนะเพื่อนำมำปรับปรุงกำรทำงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
(นำงสำวปณิดำ หงส์พิพิธ)
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
ควำมเห็นหัวหน้ำสำนักปลัด................................................................................................................................
(ส.ต.ต. สมยศ ลบหล้ำ)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง รักษำรำชกำรแทน
หัวหน้ำสำนักปลัด
ควำมเห็นปลัด/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง.................................................................................

(นำงสำวรัชนี หลิวทอง)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นำไปสู่กำรกำหนดมำตรกำร
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสของ ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล หนองม่ ว ง ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้ผู้รับ ผิดชอบจะต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค (ถ้ำมี) และเสนอต่อ
ผู้บริหำรปีละ 2 ครั้งช่วงที่ 1 เดือน เมษำยน และช่วงที่ 2 เดือน ตุลำคม ในส่วนของผลกำรประเมิน ITA ประจำปี
พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง พบว่ำ มีระดับผลคะแนน 87.42 คะแนน ระดับ A และได้
ลำดับที่ 108 จำก 127 หน่วยงำนของจังหวัดลพบุรี รำยละเอียดผลกำรประเมิน ดังนี้
1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

คะแนนที่ได้

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้เสียภายใน (IIT)
1. กำรปฏิบัติหน้ำที่
2. กำรใช้งบประมำณ
3. กำรใช้อำนำจ
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

86.07
79.47
83.18
78.25
78.31

ผลคะแนนในกำรวัดกำรรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้เสียภำยใน
(IIT) ซึง่ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นบุคลำกรในหน่วยงำนที่
ปฏิบัติงำน 1 ปีขึ้นไป พบว่ำผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรมีกำร
รับรู้ในตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวไม่มำกพอ ดังนั้นจึงต้องมีเผยแพร่
และกำรกระตุ้นให้เกิดกำรรับรู้ใน 5 เรื่องดังกล่ำวมำก
ยิ่งขึ้น

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก (EIT)
6. คุณภำพกำรดำเนินงำน
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
8. กำรปรับปรุงกำรทำงำน

80.17
86.77
81.09

ผลคะแนนกำรรับรู้ของผู้มสี ่วนได้เสียภำยนอก (EIT)
เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำรับบริกำร
ต้องศึกษำทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำงำนเพื่อให้
กำรบริกำรเป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนด
และเหนือสิ่งอื่นใดต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก อีกทั้งยังต้องสร้ำงกำร
รับรู้ให้ผรู้ ับบริกำรทรำบถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติ ต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปดิ บังหรือบิดเบือน
ข้อมูล และในกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนต้อง
เข้ำใจง่ำยและมีช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรเข้ำถึง
ให้กับผู้ที่ต้องกำรติดต่อหรือผู้ที่เข้ำรับบริกำร

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9. กำรเปิดเผยข้อมูล
10. กำรป้องกันกำรทุจริต

97.78
93.75

ผลคะแนนในกำรวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)
ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัด คือตัวที่ชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ทั้ง 2
ตัวชี้วัดผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ทั้ง 2 ด้ำน ชี้ให้เห็นว่ำ
หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลค่อนข้ำงครบทุกๆ ด้ำน แต่
อำจมีบำงส่วนที่ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น หน่วยงำนต้อง
รักษำระดับผลกำรดำเนินงำนและต้องระมัดระวังใน
หัวข้อที่ 10 เพรำะเป็นเรื่องกำรป้องกันทุจริตและเป็น
ตัวชี้วัดที่มีค่ำน้ำหนักของคะแนนที่สูงในปีถัดไป ต้องทำ
ควำมเข้ำใจศึกษำ Guidelines ให้ดีเพื่อป้องกันควำม
ผิดพลำด

ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT
OIT 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 97.78
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ประเด็นการตรวจ
O1 โครงสร้ำง
O2 ข้อมูลผู้บริหำร
O3 อำนำจหน้ำที่
O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน
O5 ข้อมูลกำรติดต่อ
O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนกำรดำเนินงำน
O10 แผนดำเนินงำนประจำปี
O11 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนประจำปี
รอบ 6 เดือน
ข้อ
ประเด็นการตรวจ
O12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร
O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
O16 รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
O17 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

คะแนน
100
100
100
100
100
100

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/
ปรับปรุง/รักษาระดับ
รักษำระดับ
รักษำระดับ
รักษำระดับ
รักษำระดับ
รักษำระดับ
รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

100
0

รักษำระดับ
ปรับปรุงแก้ไข

100
100

รักษำระดับ
รักษำระดับ

คะแนน
100

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/
ปรับปรุง/รักษาระดับ
รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

100
100
100
100

รักษำระดับ
รักษำระดับ
รักษำระดับ
รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

O19 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ
O22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ
O23 สรุ ปผลกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำ งหรือ กำรจั ด หำพัส ดุร ำย
เดือน
O24 รำยงำนผลกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งหรื อ กำรจั ด หำพั ส ดุ
ประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
O26 กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล
O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
ข้อ
ประเด็นการตรวจ
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น
O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
OIT 10 การป้องกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 93.75
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร

ความคิดเห็น

100

รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

100
100

รักษำระดับ
รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

100
100

รักษำระดับ
รักษำระดับ

100
100

รักษำระดับ
รักษำระดับ

คะแนน
100

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/
ปรับปรุง/รักษาระดับ
รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

100
100

รักษำระดับ
รักษำระดับ

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ความคิดเห็น

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี
O37 กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
O40 รำยงำนกำรกำกับติ ดตำมกำรดำเนินกำรป้องกั น
กำรทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต
ประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน
O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน
O43 กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน

คะแนน
100
100

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/
ปรับปรุง/รักษาระดับ
รักษำระดับ
รักษำระดับ

100
100

รักษำระดับ
รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

100
0

รักษำระดับ
ปรับปรุงแก้ไข

100

รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

100

รักษำระดับ

สรุปผลการประเมิน ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล OIT ทั้ง 2 หัวข้อ ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันทุจริต ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 43 ข้อ ผลกำรประเมินพบว่ำ
หัวข้อที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.78 และมีทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด ได้คะแนนเต็ม
100 คะแนน 32 ตัวชี้วัด และ 0 คะแนน 1 ตัวชี้วัด คือกำรเปิดเผยข้อมูลพื้นฐำน ข้อที่ 09 Social Network
ที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เนื่องจำก URL ที่นำเข้ำเป็นหน้ำ Facebook ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับหน้ำเว็บไซต์หลัก แนวทำง
ปรั บ ปรุงแก้ไข เว็บ ไซต์ของหน่ ว ยงำนจะต้องแสดงให้ เห็นว่ำสำมำรถเชื่อมโยงไปโยงเครือข่ำยสังคมออนไลน์
(หน่วยงำนจะต้องใช้ URL ของเว็บไซต์ในกำรตอบ ไม่ใช่ URL ของ Facebook)
หัวข้อที่ 2 การป้องกันการทุจริต มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.75 และมีทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน 9 ตัวชี้วัด และ 0 คะแนน 1 ตัวชี้วัด คือ กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ข้อที่ O40
รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เนื่องจำก URL ที่นำเข้ำเว็บไซต์
เปิดไม่ได้ แนวทำงกำรแก้ไข ตรวจสอบและแก้ไข URL ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้ถูกต้องสมบูรณ์

3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำกผลกำรวิเครำะห์กำรประเมิน ITA ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นำไปสู่กำรกำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค
(ถ้ำมี) และเสนอต่อผู้บริหำรปีละ 2 ครั้งช่วงที่ 1 เดือน เมษำยน และช่วงที่ 2 เดือน ตุลำคม
มาตรการ/แนวทาง
1. . ผู้บริหำร
หน่วยงำนควรแสดง
นโยบำยเจตจำนงว่ำ
ควรมีกำรกำหนด
นโยบำย มำตรกำร
แผนงำน หรือ
โครงกำร/กิจกรรม
เพื่อพัฒนำ
หน่วยงำนให้มี
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสครอบคลุม
ตำมแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐใน
แต่ละด้ำน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหำรหน่วยงำนควรแสดงนโยบำยเจตจำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วย สำนักปลัดฯ
ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีกำรกำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน หรือ กองคลัง
โครงกำร/กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นำหน่ ว ยงำนให้ มี คุ ณ ธรรมและควำม กองช่ำง
โปร่ งใสให้ ครอบคลุ มตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในแต่ละด้ำน ทั้งต่อ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห น่ ว ยงำนโดยชี้ แ จงให้ รั บ ทรำบจำกกำรประชุ ม
หนั ง สื อ เวี ย นหรื อ ติ ด ประกำศภำยในและต่ อ สำธำรณชนผ่ ำ นทำง
เว็บไซด์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่นๆ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การรายงานติดตามผล

ต.ค.2564 - ก.ย
2565

รำย 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือน เมษำยน
และครั้งที่ 2 เดือน ตุลำคม

มาตรการ/แนวทาง
2. กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร ด้ำนกำร
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนด้ำนกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้
ประชำชนหรือผู้เข้ำ
รับบริกำรสืบค้น
ข้อมูลได้ง่ำยไม่
ซับซ้อนและมี
ช่องทำงที่
หลำกหลำย
3. กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร ด้ำนกำร
ชี้แจงและตอบ
คำถำมข้อสงสัย
เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนของ
หน่วยงำน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอผู้บริหำรเพื่อของบประมำณทำกำรปรับปรุง website ของ สำนักปลัดฯ
หน่วยงำน
กองคลัง
2. เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล โดยผ่ำนช่องทำง line facebook กองช่ำง
3. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบแหล่งเผยแพร่ข้อมูลโดยผ่ำน
ช่องทำงเสียงตำมสำยและผ่ำนพี่เลี้ยงคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ขยะทั้ง 14 หมู่บ้ำน จำนวน 98 คน
4. จัดทำป้ำยไวนิลขนำด 1.2x2.4 ไปติดตั้งตำมศำลำประชำคมและ
หน้ำที่ทำกำรหน่วยงำน
5. จัดทำรำยงำนสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษำยน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลำคม
1. รวบรวมคำถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมใกล้ชิดในกำรให้บริกำรของ สำนักปลัดฯ
แต่ละกระบวนกำรทำงำนเพื่อนำมำวิเครำะห์ว่ำประเด็นไหน
กองคลัง
ประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมสงสัย เช่น คำถำมเกี่ยวกับกำรขึ้น กองช่ำง
ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ, กำรชำระภำษีหรือกำรยกเว้นภำษี
2. ค้นหำคำตอบ คำชี้แจง จำกระเบียบ ข้อกฎหมำย หนังสือสั่งกำร
หรือจำกผู้บังคับบัญชำ
3. รวบรวมคำถำมเพื่อสรุปเป็นคำตอบเพื่อนำเข้ำที่ประชุมเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่รับทรำบแนวคำถำม-คำตอบเพื่อจะได้ชี้แจงหรือตอบคำถำม
ให้ประชำชนทรำบไปในทิศทำงเดียวกันเพื่อป้องกันควำมคลำดเคลื่อน
4. จัดทำรำยงำนสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษำยน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลำคม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.2564 - ก.ย
2565

ต.ค.2564 - ก.ย
2565

การรายงานติดตามผล
รำย 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือน เมษำยน
และครั้งที่ 2 เดือน ตุลำคม

รำย 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือน เมษำยน
และครั้งที่ 2 เดือน ตุลำคม

มาตรการ/แนวทาง
4. กำรปรับปรุงกำร
ทำงำน ด้ำนกำรเปิด
โอกำสให้
ผู้รับบริกำรหรือผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ำร่วม
ปรับปรุงพัฒนำกำร
ดำเนินงำน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำแบบเสนอควำมต้องกำร และแบบประเมินควำมพึงพอใจ
สำนักปลัดฯ
เพื่อให้ผู้มำติดต่อหรือผู้เข้ำรับบริกำรเสนอควำมต้องกำรให้หน่วยงำน
ทรำบ
2. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเสนอควำมคิดเห็นและควำมต้องกำร
ผ่ำน website ของหน่วยงำน หรือผ่ำนผู้นำชุมชน เช่น ส.อบต
ผู้ใหญ่บ้ำน หรือคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะทั้ง 10 หมู่บ้ำน
70 คน
3. รวบรวมควำมต้องกำรตำมข้อ 1 และ 2 มำดำเนินกำรหำทำง
แก้ไขจุดอ่อนให้กลำยเป็นจุดแข็งเพื่อนำข้อเสนอและควำมต้องกำรไป
ยกระดับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น
4. แต่งตั้งประชำชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรพัฒนำซึ่งมีนำยกเป็นประธำน
4. จัดทำรำยงำนสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษำยน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลำคม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มกรำคม 2565 ตุลำคม 2565 ที่
เลือกดำเนินกำร
ช่วงนี้เนื่องจำก
หน่วยงำนจะมี
ผู้บริหำรที่มำจำก
กำรเลือกตั้งเข้ำ
ปฏิบัติหน้ำที่

การรายงานติดตามผล
รำยงำนสรุปผลปีละ 1 ครั้ง
ของเดือน ตุลำคม 2565

ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
ผู้บริหำรควรเข้ำมำมีส่วนร่วมหรือมีบทบำทมำกขึ้นในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของภำคประชำชนในพื้นที่ เพื่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรยั บ ยั้ ง เปิ ด โปง และร่ ว มกั น ต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในทุ ก ระดั บ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยส่ ง เสริ ม กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยต่ อ ต้ ำ นกำรคอร์ รั ป ชั น
ภำคประชำชนในระดับ ชุมชน หมู่บ้ำน ตำบล พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีควำมเป็นอิสระในกำรทำงำน และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปรำบปรำมคอร์รัปชัน เพื่อเป็นกำร ป้องปรำมและตรวจสอบกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของสังคมอย่ำงรอบด้ำนโดยไม่เปิดโอกำสให้เกิดกำรคอร์รัปชันได้

