รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี พ.ศ. 2563

จากเป้ าหมาย “การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA)
ประจาปี 2563” ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินของเทศบาลตาบลพิปูนจาก 3 แบบวัด คือ
1. แบบวัดการรับรู ้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
2. แบบวัดการรับรู ้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
3. แบบตรวจการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
จานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วดั ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานให้ มผี ลการประเมินทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ดังต่ อไปนี้
1. แบบวัด IIT เป็ นการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน จึงควรดาเนินการดังนี้
1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผูร้ ับผิดชอบ
ในการให้บริ การอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริ การของผูม้ าติดต่อรับบริ การ ณ
จุดให้บริ การได้โดยง่าย สะดวกและเป็ นไปตามหลักการปกปิ ดความลับของผูใ้ ห้ข อ้ มู ล รวมทั้งกาหนด
มาตรการบริ หารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
1.2 การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้ อจัด
จ้างหรื อการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิ ดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจาก
ทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ
1.3 การใช้อานาจของผูบ้ ริ หารด้านการบริ หารงานบุคคล จัดทารายละเอียดของตาแหน่ ง
งาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนและเปิ ดเผย รวมทั้งการเปิ ดรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพือ่ ปรับปรุ งประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการกากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่ งครัด
1.5 การแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต มุ่งเสริ มสร้างวัฒนธรรมการทางานเพือ่ ประโยชน์สูงสุ ดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริ การประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยจัดทามาตรการการ
ป้ องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริ ตอย่างชัดเจนและเปิ ดเผย รวมทั้งการเปิ ดให้
ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิด เห็ น และการติด ตามตรวจสอบการทางานของหน่ วยงานได้
โดยง่ายและสะดวก
2. แบบวัด EIT เป็ นการประเมินการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริ การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบตั ิ จึงควรดาเนินการดังนี้
2.1 คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน ประชาสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วกับ ระบบและขั้น ตอนการ
ให้บริ การงานด้านต่างๆ อย่างทัว่ ถึง และส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมพัฒนาเพิม่ พูนทักษะและความรู ้เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
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2.2 ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร จัด ท าสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์แ ละเปิ ดเผยข้อ มู ล บน
เว็บไซต์หลักของหน่ วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
2.3 การปรั บ ปรุ ง ระบบการท างาน สร้ า งกระบวนการปรึ ก ษาหารื อ ระหว่ า ง
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรเพือ่ ร่ วมกันทบทวนปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ และส่งเสริ ม
ให้ผรู ้ ับบริ การและประชาชนทัว่ ไปมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นหรื อให้คาแนะนาในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุณภาพและมาตรฐานการให้บริ การได้โดยสะดวก
3. แบบวัด OIT เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็ นปั จจุบนั ของหน่ วยงานสู่ สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่ วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้ องปราม
การทุจริ ตโดยมีมาตรการที่เป็ นรู ปธรรม จึงควรดาเนินการดังนี้
3.1 การเปิ ดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
ข้อ มู ล ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป งบประมาณ การจัดซื้ อ จัดจ้างหรื อจัดหาพัสดุ และการบริ หารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การและประชาชนทัว่ ไป และ
การให้บริ การผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ ในหัวข้อหรื อตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล
ได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็ นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
3.2 การป้ อ งกันการทุจริ ต จัดประชุ มเตรี ยมความพร้อมเข้ารับการประเมิ น ITA ก่ อ นจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปี ที่ผา่ นมาเพือ่ กาหนดแนวทางการปรับปรุ งและพัฒนา จากนั้นจัดทา
แนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรการภายในและให้มีการกากับติดตามการนาไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ที่
ส าคัญ ต้อ งมี การพัฒ นาทักษะ ความรู ้ ค วามสามารถของบุ คลากรผูด้ ู แ ลเว็บ ไซต์ข องหน่ ว ยงานในการ
ปรับปรุ งระบบให้ทนั สมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

