บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นศ ๗๗๐๐๑/
วันที่ 27 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
๑. เรื่องเดิม
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้ด ำเนิ น การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 นั้น
๒. ข้อเท็จจริง
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564” พบว่า หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 84.73 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการสอดคล้อง
ตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จำเป็นวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด
ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการทำงานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป
ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
- แสดงผลการดำเนิ น การตามมาตรการเพื่ อส่ งเสริม คุณ ธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
- แสดงการดำเนิ น การหรือ กิจกรรมของหน่ ว ยงานที่ แสดงถึ งการเสริม สร้างวัฒ นธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการ
ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
/-แสดงการดำเนิน....

-2- แสดงการดำเนิ น การตามนโยบายหรือ แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล
ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่ วยงาน เป็นต้น โดยต้อง
เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจำ
- ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
- เปิ ดโอกาสให้ ผู้ รับ บริ การ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย เข้าไปมีส่ วนร่ว มในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- เพิ่ ม มาตรการชี้ แจงและตอบคำถาม เมื่ อมี ข้อ กังวลสงสั ยจากประชาชนเกี่ ยวกับ การ
ดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
- ส่ งเสริ ม การเผยแพร่ข้อ มูล ของหน่ว ยงานที่ เข้ า ถึ งง่าย ไม่ ซับ ซ้ อน และเพิ่ ม ช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้น
- กำกับ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
- ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
- เพิ่ มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
- เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
- เพิ่ มกลไกกำกั บ ติด ตามไม่ ให้ บุ คลากรในหน่ ว ยงานของท่ าน มีก ารเอาทรัพ ย์ สิ น ของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง
- เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่านมากขึ้น
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง
- เพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
/-เพิ่มการกำกับติดตาม....

-3- เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
- เพิ่มการกำกับ โดยมีภาพสะท้อนว่าหน่วยงานของท่าน อาจมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
- ให้ ต รวจสอบว่ าประเด็ น การปฏิ บั ติ งานให้ บ ริก ารแก่ ผู้ อื่ น ว่ าเป็ น ไปตามขั้ น ตอนหรื อ
ระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ คะแนนภาพรวมหน่วยงาน ระดับผลการประเมิน B
(84.73 คะแนน) ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
ลงชื่อ
(นางสาวเสาวภา เนินพลอย)
นิติกรชำนาญการ
ความเห็น.............................................................................
ลงชื่อ
(นางปิยะมาศ สินธุพาชี)
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ความเห็น...............................................................................
ลงชื่อ
(นายวิชาญ อนุมาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ทราบ
ลงชื่อ
(นายพิพัฒน์ ทุมรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
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