รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์

คํานํา
ตามที่ สํานักงาน ป.ป.ช.ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมท้องถิน่ ปลอดทุจริต ประจําปี พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
เทศบาลตําบลประโคนชัย จึงจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาล
ตําบลประโคนชัย เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงนั้น
เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศแล้ว เทศบาตําบลประโคนชัย ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควรมีการ
นําผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางทีด่ ีขึ้น สอดรับกับการประเมิน
ต่อไป
ผู้จัดทํา

สารบัญ
หน้า
คํานํา
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ความเป็นมาของการประเมิน
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
การนําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ด้าน IIT
2. ด้าน EIT
3. ด้าน OIT
ภาคผนวก

1
1
1
3
3
4
5

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ความเป็นมาของการประเมิน
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนําไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้าง
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสนํามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตําบลประโคนชัย มีคะแนนรวม 74.55 อยู่ใน
ระดับ C มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 69.36 ซึ่งหน่วยงาน
ต้องจัดทําข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตัว มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สนิ ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน
2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการทํางาน มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 74.3 ซึ่งหน่วยงาน
ต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้
ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 66.07 ซึ่งในด้านการป้องกัน
การทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจําปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง"

การนําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 69.36 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทําข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบาย
การไม่นําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูข้ องผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นทีเ่ ป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน
1.จัดทําข้อตกลงหรือ
ประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่
นําทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว
2.จัดทําประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตั ิ

1.จัดทําคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ
3. ส่งหนังสือถึงผู้นําชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบโดยทั่วกัน
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเว็บไซต์
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเฟชบุ๊ก
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสํานักงาน

มาตรการ

ผู้รบั ผิดชอบ

1.สํานักปลัด
1.มาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 2.กองคลัง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การให้หรือรับสินบน
2.มาตรการป้องกันละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือ
ประชาชน

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิน้ ปีงบประมาณ
ดําเนินการแล้ว ยังไม่ดําเนินการ


ตารางการผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการทํางาน มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 74.3 ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประเด็นทีเ่ ป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตั ิ

มาตรการ

ผู้รบั ผิดชอบ

1.จัดทํามาตรการลด
ขั้นตอนในการให้บริการ
เช่น การให้บริการ ณ
จุดเดียว (one stop
service)
2.การให้บริการโดยใช้
ระบบ IT จะต้องมี
ช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

1.จัดทํามาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ การ
ให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service)
2.จัดทําช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่
เจ้าหน้าที่จะได้นําการเสนอแนะของประชาชนผู้มา
ใช้บริการไปปรับปรุง ขั้นตอน วิธีการดําเนินงานให้
ดีขึ้น

1.จมาตรการลดขั้นตอนใน
การให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ จุดเดียว (one
stop service)
2.จัดทําระบบ IT โดยเพิ่ม
ช่องทางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1.สํานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองสาธารณสุขฯ
5.กองวิชาการฯ
6.กองการศึกษาฯ
7.กองการประปา
8.กองสวัสดิการ
สังคม

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิน้ ปีงบประมาณ
ดําเนินการแล้ว ยังไม่ดําเนินการ


ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 66.07 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาว่า
จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจําปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง"
ประเด็นทีเ่ ป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตั ิ

1.ผู้บริหารควรแสดง
เจตจํานงหรือคํามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล
2.ควรมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจําปี
ให้ชัดเจน และเผยแพร่
ต่อสาธารณะ

1.ท่านนายกเทศมนตรีฯ มีการแสดงเจตจํานง หรือ
คํามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และมีการเผยแพร่โดยออกเป็นประกาศ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าสํานักงาน, จัดทําหนังสือแจ้ง
ผู้นําชุมชน, และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ
2.มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี 2561-2564 และมีการลงข้อมูลใน
ระบบ e-plannacc ของสํานักงาน ปปช. อย่าง
ต่อเนื่อง และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

มาตรการ

1.มาตรการประกาศการ
แสดงเจตจํานงสุจริตของ
นายกเทศมนตรีตําบลประ
โคนชัย

ผู้รบั ผิดชอบ

1.สํานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองสาธารณสุขฯ
5.กองวิชาการฯ
6.กองการศึกษาฯ
7.กองการประปา
8.กองสวัสดิการ
สังคม

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิน้ ปีงบประมาณ
ดําเนินการแล้ว ยังไม่ดําเนินการ


ประเด็นทีเ่ ป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน (ต่อ)

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตั ิ

มาตรการ

ผู้รบั ผิดชอบ

3.กลุ่มองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง"

3. สําหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง" นั้น เทศบาลฯ ได้
ดําเนินการมาโดยตลอด ในเรื่อง
3.1 กองคลัง ได้แต่งตั้งประชาชนเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3.2 กองสวัสดิการสังคม ในการออกแจกเบี้ย
ผู้มีความพิการ, ผู้สูงอายุ ทาง ได้ให้กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ นร่วมเป็นสักขีพยาน
การรับเบี้ยทุกครั้ง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมบัญชีกลาง ได้กําหนดให้มีการโอนเงินเข้าบัญชี
และเลือกที่จะรับแบบเดิมได้ แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะ
ให้โอนเข้าบัญชี

2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ
3.มาตรการในการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

1.สํานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองสาธารณสุขฯ
5.กองวิชาการฯ
6.กองการศึกษาฯ
7.กองการประปา
8.กองสวัสดิการ
สังคม

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิน้ ปีงบประมาณ
ดําเนินการแล้ว ยังไม่ดําเนินการ


ประเด็นทีเ่ ป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน (ต่อ)

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตั ิ

3.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ
ต่าง ๆ เช่น
3.3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการมูล
ฝอยขยะชุมชนจังหวัดสะอาดระดับชุมชน
3.3.2 คณะกรรมการควบคุมโรคระดับ
ตําบลในการจัดทํางบประมาณ
3.4 สํานักปลัดเทศบาล ก่อนดําเนินการจัดทํา
เทศบัญญัติ เรือ่ งงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ แต่ละปี จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมประชุมเพื่อจัดประชาคม เสนอโครงการต่าง ๆ
จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า เทศบาลฯ เปิดโอกาส
ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทุก ๆ งานของเทศบาลฯ เพียงแต่ไม่มี
การเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วถึง
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลฯ
จะดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับทราบต่อไป

มาตรการ

ผู้รบั ผิดชอบ

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิน้ ปีงบประมาณ
ดําเนินการแล้ว ยังไม่ดําเนินการ
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