
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ   โทรศัพท์/โทรสาร 073-621020-2  
ที ่  นธ ๗๒๖๐1/2563                        วันที่   12  ตุลาคม   ๒๕63    
เรื่อง ขอแจ้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ     
 

เรียน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกท่าน 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.53 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ AA จากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่      
(1) การปฏิบัติหน้าที ่  (2) การใช้งบประมาณ  (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ               
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7)  ประสิทธิภาพการสื่ อสาร (8) การปรับปรุง
ระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนได้
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า     
มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90)  จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ (1) 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.26 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมินถึงความสามารถในการชี้แจงและตอบ
คำถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริตเห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่อ งทางให้ผู้
มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทาง
หลากหลาย  

96.99 
 

(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

96.05 

(3) หน่วยงานที่ท่านมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 

77.78 



4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบ
คำถามเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้
อย่างชัดเจน 

93.68 

5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

76.80 

 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงขอแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกท่าน  

ได้รับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

1. การปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

1. จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคำนวณราคากลาง  
การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบ โดยมีข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
3. หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ  
ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท
และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด
อบต. 

รายงาน
ความ 
ก้าวหน้า
และสรุปผล
ให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 
6 เดือน  
และ
ประจำปี 

2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล
หรือรับฟังคำติชม/ 

1. จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
ที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการ
บริการหรือการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดระยะเวลา
ทำการ 

สำนักงาน 
ปลัดอบต. 

รายงาน
ความก้าว 
หน้าและ
สรุปผลให้
ผู้บริหาร
ทราบรอบ 
6 เดือน 
และประจำ 
ปี 

 
 
 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล 
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. จัดให้มีช่องทางสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น ตู้ ปณ.  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
การสัมภาษณ์รายบุคคล  
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

  

3. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์
รูปแบบอื่น ๆ และช่องทาง 
ที่หลากหลาย อาทิ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านหรือ
ชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร
ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ        
หอกระจ่ายข่าว เสียงตามสาย 
วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง 
การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่/การโฆษณาผ่านรถ
กระจายเสียง การจัดแถลงข่าว/
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

ทุกส่วนราชการ รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
          ลงชื่อ.............................................  
           (นายวิทยา  วรรณทอง)  

      นิติกรชำนาญการ 
           

    ลงชื่อ.............................................  
              (นายรอปา  อีซอ)  
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 


