มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
1. การวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ITA
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พบว่ามีผลคะแนน 75.83 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
1. การปฏิบัติหน้าที่
87.11 คะแนน
2. การใช้งบประมาณ
76.81 คะแนน
3. การใช้อานาจ
81.73 คะแนน
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.48 คะแนน
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
79.56 คะแนน
6. คุณภาพการดาเนินงาน
95.69 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
91.90 คะแนน

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุง ดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
ของผู้ มาติ ดต่ อรั บ บริ การ ณ จุ ดให้ บริ การได้ โดยง่ าย
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้
ข้อมูล รวมทั้งกาหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ

8. การปรับปรุงการทางาน

93.56 คะแนน

9. การเปิดเผยข้อมูล

60.90 คะแนน

พิ จ ารณาให้ คุ ณ ให้ โ ทษ ตามหลั ก คุ ณ ธรรมและ
ความสามารถ
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ ายงบประมาณ แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างหรื อการจั ดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย
และพร้อมรั บการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
การจั ด ท ารายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า ง
สม่าเสมอ
3) การใช้อานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล
จัดทารายละเอียดของตาแหน่งงาน (job description) และ
เกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานอย่ างชั ดเจนและ
เปิ ด เผย รวมทั้ ง การเปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทาคู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากั บดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม
การท างานเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของส่ ว นรวม มี จิ ต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ โดยจัดทามาตรการการป้องกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทางาน
ของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก แบบวัด OIT เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลพืน้ ฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่
สาธารณะบนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานอย่ า งครบถ้ ว น
สมบู รณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ใน
การป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน

10. การป้องกันการทุจริต

56.25 คะแนน

เกี่ย วกั บ การปฏิ บัติง าน ประกอบด้ว ยข้ อมู ลด้ านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสั ม พั น ธ์ และมี ช่ อ งทางการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่ง
ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ โ ดยง่ า ย ทุ ก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต
จัด ประชุ มเตรี ย มความพร้อ มเข้า รั บ การประเมิน ITA
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่าน
มาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดทาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มี
การกากับติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่
สาคัญ ต้องมีการพัฒนาทัก ษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุ ค ลากรผู้ ดู แ ลเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
จากการประชุมคณะทางานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment ITA)ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน
2. การบริหารงาน
3. การบริหารเงินงบประมาณ
4. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
5. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
6. การส่งเสริมความโปร่งใส
7. การดาเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต
8. มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
กองแผนฯ , สานักปลัดฯ
กองแผนฯ , กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

การติดตามผล

รายงานผลด าเนิ น การในการ
ประชุมเดือนพฤษภาคม 2564

