บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเอราวัณ
ที่ นธ 78401/วันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2563
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอราวัณ
1. เรื่องเดิม
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน
ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) ของหน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมิน
เพื่อให้เกิดความตระหนักและนาไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การดาเนินการของภาครัฐเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะมีการประเมินโดยการนาข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน การนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณของหน่วยงาน
และการยืนยันข้อมูลโดยผู้บริหาร นั้น
2. ข้อเท็จจริง
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT ) ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล กล่าวคือ
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้ อ งตามผลการวิเ คราะห์ ฯ โดยมี รายละเอี ยดต่ างๆ เช่ น การก าหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบหรื อผู้ ที่
เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล เป็นต้น
พร้อมทั้งนาไฟล์เอกสารไปติดตั้งไว้เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางหน้า website หลัก
ของหน่วยงานเพื่อใช้ในการเชื่อมโยง URL ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลนั้นๆ ในการตอบแบบสารวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อไป
ส าหรั บ การรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การ
ปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5)
/การแก้ไข...

-2–
การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุง
ระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้
ของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ภายใน (Internal) การรับ รู้ของผู้ รับ บริก าร ผู้ มาติด ต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน (Open Data)
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อีกทั้งสามารถใช้เป็น ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเตรียมการประเมินในรอบปีงบประมาณถัดไปในการ
ยกระดับคะแนนและคุณภาพของหน่วยงาน
3. ข้อเสนอ/พิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองทราบต่อไป
(ลงชื่อ)
(นางสุนิสา บริบูรณ์สุข)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)
(นางปภาดา ทรัพย์สุข)
หัวหน้าสานักปลัด
ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเอราวัณ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายอุสมาน อาแซ)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเอราวัณ
ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอราวัณ
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายอาแว เจะโวะ)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอราวัณ

ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ -จัดทาแนวทางการปฏิบัติ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

2) การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

-จัดฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
ของหน่วยงานในการให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

สานักปลัด

3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

-รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน

สานักปลัด

4) การจัดทาหลักเกณฑ์ข้อ
ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

-มีการจัดทาหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลคล
ภายนอกและภายในหน่วยงาน
อย่างชัดเจน

กองคลัง

5) การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา
และมีแนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่อ อย่างโปร่งใส

-จัดทาประกาศกาหนดมาตรการ
ต่างๆ เช่น การไม่รับสินบน
ของขวัญของรางวัล มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม เป็นต้น

6) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน

-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบอย่างกว้างขวาง
-เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนทุจริต
ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการในการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ

ทุกหน่วยงาน

สานักปลัด

การกากับติดตาม
-รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

มาตรการ
7) มีการหมอบหมายงาน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพงาน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนหรือวิธีการ
-สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการทางาน
-ผู้บริหารเน้นย้าในที่ประชุมเรื่อง
การประเมินเพื่อเพิ่มการตระหนัก
ให้กับผู้ประเมิน
-การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

8) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน

-สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปีให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ
-เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ในรูปแบบการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง

9) การสร้างคุณภาพในการ
ปฏิบัติหรือการให้บริการ

-มีระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ/การให้บริการอย่างชัดเจน
-สร้างจิตสานึกแก่พนักงานใน
หน่วยงาน มุ่งสร้างการปฏิบัติอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทุกหน่วยงาน

การกากับติดตาม

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดผู้รับผิ ดชอบในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความทุ่มเท
ต่อองค์กร และสามารถประสานงานกับหน่วยงานย่อยต่างๆ ทั้งในการวางแผนการดาเนินการ การเตรียม
หลักฐานได้
2) หน่วยกากับดูแล ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงกิจกรรมด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของการดาเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะการผนวก
กับงานประจาที่ดาเนินการอยู่แล้ว เช่น การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการกิจกรรมคุณธรรมความ
โปร่งใสเข้ากับภารกิจประจา กาหนดตัวชี้วัดการบูรณาการ กิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใสเข้ากับภารกิจ
ประจา เป็นต้น
3) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคู่มือการดาเนินงานให้

ครอบคลุมทุกภารกิจหลัก เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ โดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคู่มือการดาเนินงานตามภารกิจหลักหรือการพัฒนาคู่มือการดาเนินภารกิจ
ต้นแบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นาไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทงานของแต่ละแห่ง
4) ควรก าหนดหรื อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนิ น การด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ น งาน เป็น หั ว ข้ อหนึ่ ง ของการรายงานผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายงานต่อจังหวัด
5) หน่วยกากับดูแลควรเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการหรือสัปดาห์เสนอผลงาน หรือ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการ
ดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นไปประยุกต์ใช้
6) ควรมีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์กร ทั้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี การทางานร่วมกันจะส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
ตรวจสอบการทางานที่โปร่งใสที่มีความยั่งยืน
7) ควรมีการหารือและร่วมกันกาหนดเป็นนโยบายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดต่อการเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
8) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ควร
พัฒ นาระบบผู้ ป ระเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสให้ เป็นผู้ ประเมินที่ผ่ านกระบวนการประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

