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เรื่อง รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมำณ 2564
..........................................................................................................................................................................
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมำณ 2564 ประกอบด้วย
1. แบบวัด IIT เป็นแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของ
ผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสี ย ภำยในที่มีต่อหน่ วยงำนตนเองใน 5 ตัว ชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติห น้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้
งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อำนำจ ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรและตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
2. แบบวัด EIT เป็นแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือก
คำตอบตำมกำรรับ รู้ของตนเองที่มีต่อหน่วยงำน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัว ชี้วัดคุณภำพกำรดำเนินงำน ตัว ชี้วัด
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
3. แบบวัด OIT เป็นแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีกำร
เปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งของข้อมูล ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน กำรบริหำรงำน กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส) และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต)
ซึ่งสำนักงำนป.ป.ช. ได้ประกำศผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ (I 1-6)
คะแนนเฉลี่ย 93.29
ตัวชี้วัดที่ 2 ด้ำนกำรใช้งบประมำณ (I 7-12)
คะแนนเฉลี่ย 81.64
ตัวชี้วัดที่ 3 ด้ำนกำรใช้อำนำจ (I 13-18)
คะแนนเฉลี่ย 80.79
ตัวชี้วัดที่ 4 ด้ำนกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (I 19-24) คะแนนเฉลี่ย 70.29
ตัวชี้วัดที่ 5 ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (I 25-30)
คะแนนเฉลี่ย 67.16
ตัวชี้วัดที่ 6 กำรเปิดเผยข้อมูล (O 1-33)
คะแนนเฉลี่ย 90.20
ตัวชี้วัดที่ 7 กำรป้องกันกำรทุจริต (O 34-43)
คะแนนเฉลี่ย 100.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ด้ำนคุณภำพกำรดำเนินงำน (E 1-5)
คะแนนเฉลี่ย 82.42
ตัวชี้วัดที่ 9 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (E 6-10)
คะแนนเฉลี่ย 84.49
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน (E 11-15) คะแนนเฉลี่ย 73.41
คะแนนภำพรวมของหน่วยงำนคิดเป็นร้อยละ 85.40 ระดับผลคะแนนอยู่ในระดับ A
และจำกกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำครัฐ มีประเด็นข้อบกพร่อง
เพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT (บุคลากรภายในองค์กร) หน่วยงำนควรพัฒนำตัวชี้วัดด้ำนกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตโดยเร่งด่วน โดยเฉพำะในประเด็นเกี่ยวกับกำรให้ควำมสำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำร

-2ทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพและจัดทำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ที่จะต้องทำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรภำยใน
ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง
ตรวจสอบกำรทุจ ริ ตภำยในหน่ วยงำน รวมถึงกำรนำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบจำกทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรทำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริต
ข้อเสนอแนะการประเมิน EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) หน่วยงำนควรพัฒนำตัวชี้วัดด้ำนกำร
ปรับปรุงกำรทำงำนโดยเร่งด่วน โดยเฉพำะในประเด็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำน
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย ทั้งนี้นอกจำกหน่วยงำน
จะต้องปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้มีควำม
โปร่งใสมำกขึ้นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะการประเมิน OIT คะแนนภำพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงำนควรรักษำมำตรฐำนไว้และควร
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ควรที่จะดำเนินกำรดังนี้
มาตรการ
ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต

ด้ำนกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ
-จัดทำแผนงำนด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหน่วยงำน
-จัดทำคำสั่งมอบหมำย
ภำรกิจตรวจสอบภำยใน
-จัดทำแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในและดำเนินกำร
ตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยใน
-จัดทำสมุดคุมกำรยืม/ใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
-จัดทำข้อปฏิบัติกำรยืม/
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
-ประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
ทรำบ

ผู้รับผิดชอบ

การกากับติดตาม

สำนักงำนปลัด
กองคลัง
กองช่ำง

รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินงำน ณ สิ้น
ปีงบประมำณ

สำนักงำนปลัด
กองคลัง
กองช่ำง

รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินงำน ณ สิ้น
ปีงบประมำณ

-3มาตรการ
กำรปรับปรุงระบบกำร
ทำงำน

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติ
-เปิดโอกำสให้ประชำชน สำนักงำนปลัด
แสดงควำมคิดเห็นผ่ำน
กองคลัง
เวทีประชำคม
กองช่ำง
-จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนก่อนกำร
ดำเนินงำนโครงกำร
-เปิดโอกำสให้ประชำชน
เข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง
-ปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น

การกากับติดตาม
รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินงำน ณ สิ้น
ปีงบประมำณ

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน
…………..…………………………
(ลงชื่อ)……… ……..…………..……
(นำงอัชรำ เสริมทรัพย์)

ความเห็นปลัด อบต.
……….………………..…………
(ลงชื่อ)……………….…… ……………
(นำงสำวเช่นดำว นพศรี)

ความเห็น นายก อบต.
……………….………………
(ลงชื่อ)………………..……………
(นำยศรีเพชร นำมเดช)

