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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

คํานํา
ตามที่ สํานักงาน ป.ป.ช.ไดดําเนินโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต ประจําป พ.ศ.2560
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพื่อให
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กําหนดใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
เทศบาลตําบลประโคนชัย จึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาล
ตําบลประโคนชัย เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริงนั้น
เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศแลว เทศบาตําบลประโคนชัย ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึงควรมีการ
นําผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการประเมิน
ตอไป
ผูจัดทํา

สารบัญ

คํานํา

- รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐ
- ความเปนมาของการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- การนําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ดาน IIT
2. ดาน EIT
3. ดาน OIT
ภาคผนวก

หนา
1
1
1
2
3
3
4

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ความเปนมาของการประเมิน

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base) เขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมใน
องค กรปกครองส วนท องถิ่ น ใหมีภ าพลั กษณที่ดีขึ้นในอนาคต อัน จะนําไปสูการสรางความรวมมือและการสราง
เครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสนํามาซึ่งประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของเทศบาลตําบลประโคนชัย มีคะแนนรวม 62.6 คะแนน
อยูในระดับ D มีรายละเอียด ดังนี้
1. ดาน IIT เปนแบบวัดซึ่งสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุด
และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน ผลการดําเนินงานในดาน IIT ของเทศบาลตําบลประโคนชัย มี
คะแนนสูง มีคะแนนทุกดานมากกวา 90 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 การแกไขปญหาการทุจริต 99.13 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติหนาที่
98.05 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
98.01 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 4 การใชงบประมาณ
97.43 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 5 การใชทรัพยสินของราชการ 94.91 คะแนน
2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน EIT มีคะแนนรวม 83.26 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.22 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 7 คุณภาพการดําเนินงาน 82.68 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน 81.90 คะแนน
ดาน EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ มีคาต่ําสุด เทากับ 77.38 คะแนน ซึ่งหนวยงานควรมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ
เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมี
สวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
โดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ 2563 ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ควรรักษาคุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงาน
ดานตางๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ
2.2 ควรรักษาประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง

-32.3 ควรมีการปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ
บุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผรู ับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การใหบริการไดโดยสะดวก
3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน OIT มีคะแนนรวมต่ํา 20.93 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
29.36 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 12.50 คะแนน
การเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริต มีคะแนนที่ต่ํา ซึ่งในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควร
แสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมทั้ง ใหกลุม
องคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง และการเปดเผยขอมูลตองใหเปน
ปจจุบัน สูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึงและแสดงเจตนารมณในการ
ปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้ "
3.1 การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูล
ดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ
e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตอง
เปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง
3.2 การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและ
วิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ที่สําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานใน
การปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การนําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ มีคาต่ําสุด เทากับ 91.43 คะแนน ซึ่งหนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบตั ิงาน ใหบุคคล
ภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/จุดออน
จากการประเมิน

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติ

1.จัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบ
ถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไป
ใชเปนประโยชนสวนตัว
2.จัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

1.จัดทําคูมือการใชทรัพยสินของทางราชการ
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ
3. สงหนังสือถึงผูนําชุมชนใหประชาสัมพันธ
ใหรับทราบโดยทั่วกัน
4. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ ผานเว็บไซต
5. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ ผานเฟชบุก
6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาสํานักงาน

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ

1.มาตรการปองกันความ 1.สํานักปลัด
ขัดแยงทางผลประโยชน 2.กองคลัง
หรือผลประโยชนทับซอน
และการใหหรือรับสินบน
2.มาตรการปองกันละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามคูมือ
ประชาชน

การกํากับติดตาม
รายงานความกาวหนาและ
สรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
ดําเนินการ
ยังไม
แลว
ดําเนินการ
√

ตารางการผลการประเมิน แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทํางาน มีคาต่ําสุด เทากับ 77.38 คะแนน ซึ่งหนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ
เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/จุดออน
จากการประเมิน

1.จัดทํามาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ
เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop
service)
2.การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมี
ชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติ

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ

1.จัดทํามาตรการลดขั้นตอนในการ
ใหบริการ การใหบริการ ณ จุดเดียว (one
stop service)
2.จัดทําชองทางใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อที่เจาหนาที่จะไดนําการเสนอแนะของ
ประชาชนผูมาใชบริการไปปรับปรุง
ขั้นตอน วิธีการดําเนินงานใหดีขึ้น

1.จมาตรการลดขั้นตอน
ในการใหบริการ เชน การ
ใหบริการ ณ จุดเดียว
(one stop service)
2.จัดทําระบบ IT โดยเพิ่ม
ชองทางใหประชาชนมี
สวนรวมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

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

การกํากับติดตาม
รายงานความกาวหนาและ
สรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
ดําเนินการ
ยังไม
แลว
ดําเนินการ
√

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ดาน OITพบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปองกันการทุจริต มีคาต่ําสุด เทากับ 20.93 คะแนน ซึ่งในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่น
สัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอ
สาธารณะ พรอมทั้ง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง"
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออน
จากการประเมิน

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติ

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ

1.ผูบริหารควรแสดงเจตจํานง
หรือคํามั่นสัญญาวา จะ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล
2.เผยแพรขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ขาวประชาสัมพันธ และมี
ชองทางการปฏิสัมพันธกับ
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป
โดยเผยแพรในหัวขอหรือ
ตําแหนงที่สามารถเขาถึงและ
สืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ผาน URL บนเว็บไซต
หลักของหนวยงานโดยตรง

1.ทานนายกเทศมนตรีฯ มีการแสดง
เจตจํานง หรือคํามั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และมีการเผยแพร
โดยออกเปนประกาศ ติดบอรด
ประชาสัมพันธหนาสํานักงาน, จัดทําหนังสือ
แจงผูนําชุมชน, และเผยแพรผานเว็บไซต
ของเทศบาลฯ
2.มีการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ดานการบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมีชองทาง
การปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป โดยเผยแพรในหัวขอหรือ
ตําแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลได
โดยงาย ทุกชวงเวลา ผาน URL บนเว็บไซต
หลักของหนวยงานโดยตรง

1.มาตรการประกาศการ
แสดงเจตจํานงสุจริตของ
นายกเทศมนตรีตําบล
ประโคนชัย
2.มาตราการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ

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

การกํากับติดตาม
รายงานความกาวหนาและสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ
√

ผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลประโคนชัย

