บันทึกขอความ
สวนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประโคนชัย
ที่ บร ๕๒๓๐1/ 405
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖4
เรื่อง รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เรื่องเดิม
ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของเทศบาลตำบลประโคนชัย
มีคะแนนรวม 95 คะแนน อยูในระดับ AA มีรายละเอียดดังนี้
1. ดาน IIT มีคะแนนรวม 90.41 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
93.06 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
87.92 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ
91.24 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 89.14 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 90.68 คะแนน
ดาน IIT เปนแบบวัดซึ่งสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต
มุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ สู งสุ ด และคำนึ งถึ งประโยชน ส ว นรวมเป น หลั ก อย างชั ด เจน ผลการดำเนิ น งานในด า น IIT
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีคะแนนที่มีคาต่ำสุดดานการใชงบประมาณ ควรมีการสงเสริมใหหนวยงาน
เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยเพิ่มการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน
2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน EIT มีคะแนนรวม 94.41 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.94 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.23 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 93.04 คะแนน
ดาน EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและไม เลื อ กปฏิ บั ติ ผลคะแนนของตั ว ชี้ วั ด ด า น การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก าร
และขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการ มีคาต่ำสุด เทากับ 90.23 คะแนน ซึ่งหนวยงานควรมีมาตรการ
ลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT
จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ควรจะมีการนำระบบ
เทคโนโลยีใหบริการแกประชาชน โดยไมตองมาติดตอ ณ จุดบริการ เชน การยื่นคำรองทั่วไป ผานเวปไซต
ของหนวยงาน
3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน OIT มีคะแนนรวม 98.89 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
97.78 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 100 คะแนน
/การเปดเผย...

-2การเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริต มีคะแนนสูง ซึ่งในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหาร
ควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาวา จะปฏิบั ติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลัก
ธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำปใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ
พร อ มทั้ ง ให ก ลุ ม องค ก รชุ ม ชน มี ส ว นร ว มในการป อ งกั น การทุ จ ริ ต เช น เป น กรรมการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
และการเป ด เผยข อ มู ล ต อ งให เป น ป จ จุ บั น สู ส าธารณะบนเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานอย างครบถ ว นสมบู ร ณ
และงายตอการเขาถึงและแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควร
ดำเนิ น การเป ด เผยข อ มู ล เน น การเผยแพร ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ประกอบด ว ยข อ มู ล
ดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผาน
ระบบ e-service โดยต อ งเผยแพร ใ นหั ว ข อ หรื อ ตำแหน ง ที่ ส ามารถเข า ถึ ง และสื บ ค น ข อ มู ล ได โ ดยง า ย
ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง และควรแสดงแผนผัง
แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน
เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณี เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรแสดงโครงสราง
ที่ครอบคลุมทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ
ดานการปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะ
ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำ
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ที่สำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ
หนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
ขอเท็จจริง
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ น งาน (Integrity and Transparency
Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น มีการประเมินในทุก ๆ ปงบประมาณ และเปนการประเมิน
แบบตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในปงบประมาณ 2564
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ 2563 ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ “หนวยงานของทาน
ไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564
จำนวน 95 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน โดยมี ผ ลการประเมิ น ระดั บ AA หมายถึ ง หน วยงาน
สามารถดำเนิน การไดครบถวนตามตั วชี้วัดและหลักเกณฑ การประเมิ น ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จ
ในการเปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงานอื่นๆ ได ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียด
บางตัวชี้วัดที่จำเปนตองใหความสำคัญในการกำกับดูแล หรือสงเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กนอยเพื่อยกระดับ
คุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายไดวา หากหนวยงานยังมีกลไกการพัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงาน
จะสามารถสร างผลสั ม ฤทธิ์ ในการดำเนิ น งานที่ น ำมาสู ค วามเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา และสร างความไว ว างใจแก
สาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก
- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตำแหนงที่
สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณีเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ควรแสดงโครงสรางที่ครอบคลุมทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ
/- เพิ่มการ...

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

คำนำ
ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ไดดำเนินโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต ประจำป พ.ศ.2560
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนท องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลอง
กับการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) และเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดใหหนวยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
และแผนปฏิ บัติราชการประจำปเทศบาลตำบลประโคนชัย จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป องกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตผ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการตาง ๆ ที่ เปน รูป ธรรมอยางชั ดเจน อัน จะนำไปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางแทจริงนั้น
เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศแลว เทศบาตำบลประโคนชัย ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน
จึงควรมีการนำผลการประเมิ น มาพิ จ ารณาถึงสิ่งที่ควรไดรับ การปรับ ปรุง และพั ฒ นาไปในแนวทางที่ ดีขึ้น
สอดรับกับการประเมินตอไป
ผูจัดทำ

สารบัญ
หนา
คำนำ
- รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐ
- ความเปนมาของการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ดาน IIT
2. ดาน EIT
3. ดาน OIT
ภาคผนวก

1
1
2
4
4
5
6

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ความเปนมาของการประเมิน

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส งเสริมการปกครองท อ งถิ่ น ได บั น ทึ ก ข อตกลงความรว มมื อ
กับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งาน (Integrity and Transparency Assessment)
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐ
และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพื่อใหการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินที่
ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base)
เข า ด ว ยกั น โดยมุ ง หวั ง ให เ กิ ด การบริ ห ารงานที่ โ ปร ง ใสและเป น ธรรมในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ใหมีภาพลักษณ ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสู การสรางความรวมมือและการสรางเครือขายในการตอตาน
การทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรมและความโปรงใสนำมาซึ่งประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

-2"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีคะแนนรวม 95
คะแนน อยูในระดับ AA มีรายละเอียด ดังนี้
1. ดาน IIT เปนแบบวัดซึ่งสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์
สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน ผลการดำเนินงานในดาน IIT ของเทศบาลตำบล
ประโคนชัย มีคะแนนรวม 90.41 ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
99.06 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
87.92 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ
91.24 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 89.14 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 90.68 คะแนน
แบบวัดการรับรู iit งบประมาณ ดานการมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมีลักษณะให
ความสำคัญกับงาน มากกวาธุระสวนตัว ดานการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสิน
ของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานดานการเปดโอกาสใหบุคลากรของหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจาย มีคาต่ำสุดของ
แบบวัดการรับรู คณะกรรมการประเมินระดับคุณความโปรงใสจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
- เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ
ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
- สงเสริมใหหนวยงานของทาน เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ โดยเพิ่มการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน
- พึงใหความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสำเร็จของงาน การใหความสำคัญ
กับงานมากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หนวยงานของทานมากขึ้น
2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน EIT มีคะแนนรวม 94.41 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.94 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.23 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 93.04 คะแนน
ดาน EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
อย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลและไมเลือกปฏิบัติ ผลคะแนนของตั วชี้วัดดาน การปรับ ปรุงวิธีการและ
ขั้ น ตอนการดำเนิ น งาน/การให บ ริ การ มีค าต่ ำสุด เท ากั บ 90.23 คะแนน ซึ่ งหน ว ยงานควรมี ม าตรการ
ลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT
จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และมีการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ คณะกรรมการประเมินระดับคุณความโปรงใสจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
- ควรรักษาคุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการ
งานดานตางๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อยางสม่ำเสมอ
- ควรรักษาประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจน
และตอเนื่อง
/ควรมี...

-3- ควรมีการปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร
และบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานอยางเปนระบบ และสงเสริมให
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก
3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน OIT มีคะแนนรวมต่ำ 98.89 คะแนน ดังนี้
97.78 คะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 100 คะแนน
การเปดเผยขอมูลพื้นฐานดานการแสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน
มีคะแนนต่ำสุด 0 คะแนน ซึ่งการเป ดเผยขอมูล ควรเนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิ บัติงาน
ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป
และการใหบ ริการผ านระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหน งที่ สามารถเข าถึงและสื บค น
ขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง และ
ควรสงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานใหมาก
ขึ้น และในเวปไซตหนวยงานควรแสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควร
แสดงตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ควรแสดง
โครงสรางที่ ครอบคลุมทั้ งฝ ายการเมื องและฝายข าราชการประจำ และดานการปองกั น การทุจ ริต ควรจั ด
ประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมา
เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการ
กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ที่สำคัญ ตองมีการพัฒ นาทักษะ ความรูความสามารถของ
บุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอ สื่อสารผานเว็บไซตได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ มีคาต่ำสุด เทากับ 91.43 คะแนน ซึ่งหนวยงานตองจัดทำขอตกลงหรือประกาศให
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการ
ปฏิบตั ิงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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. 2564
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดานการปรับปรุงระบบการทำงาน หัวขอการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มีคะแนน
ต่ำสุด เทากับ 90.23 คะแนน ซึ่งหนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มี E-service สำหรับบริการประชาชนบนเวปไซตหลักของหนวยงาน
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/จุดออน
จากการประเมิน

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติ

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ

1.จัดทำมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ
เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop
service)
2.การใหบริการโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส
จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
3.มีบริการ E-service สำหรับบริการ
ประชาชนบนเวปไซตหลักของหนวยงาน

1.จัดทำมาตรการลดขั้นตอนในการ
ใหบริการ การใหบริการ ณ จุดเดียว (one
stop service)
2.จัดทำชองทางใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อที่เจาหนาที่จะไดนำการเสนอแนะของ
ประชาชนผูมาใชบริการไปปรับปรุง
ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานใหดีขึ้น
3.จัดทำชองทางบริการ E-service
สำหรับบริการประชาชนบนเวปไซตหลัก
ของหนวยงาน

1.จัดทำมาตรการลด
ขั้นตอนในการใหบริการ
การใหบริการ ณ จุดเดียว
(one stop service)
2.จัดทำระบบ IT โดยเพิ่ม
ชองทางใหประชาชนมี
สวนรวมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
3.มี E-service สำหรับ
บริการประชาชน

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. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ดาน OITพบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดานการเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดดานขอมูลพื้นฐาน มีคาต่ำสุด 97.78 คะแนน ขอมูลพื้นฐานประเด็น ขอมูลโครงสราง
ลักษณะแผนผัง ตำแหนงสำคัญฝงขาราชการการเมือง มีคะแนน 0 คะแนน ซึ่งในดานการเปดเผยขอมูล ควรแสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของ
หนวยงาน โดยแสดงตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ควรแสดงโครงสรางที่ครอบคลุมทั้งฝายการเมืองและ
ฝายขาราชการประจำ และเปดเผยบนหนาเวปไซตหลักของหนวยงาน พรอมทั้งแสดงขอมูลของบุคคลที่มีตำแหนงสำคัญ โดยระบุชื่อ-สกุล ตำแหนง และขอมูลการติดตอ
เบอรโทรศัพท
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออน
จากการประเมิน
1.เผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการ
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป โดยเผยแพรใน
หัวขอหรือตำแหนงที่สามารถเขาถึง
และสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ผาน URL บนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานโดยตรงและแสดง
แผนผังโครงสรางการแบงสวน
ราชการของหนวยงาน โดยแสดง
ตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวน
งานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย
ฝาย สวน กลุม เปนตน ควรแสดง
โครงสรางที่ครอบคลุมทั้งฝาย
การเมืองและฝายขาราชการประจำ

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบตั ิ

มาตรการ

1.มาตราการเผยแพรขอมูลตอ
1.มีการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ สาธารณะ
การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมี
ชองทางการปฏิสัมพันธกับผูร ับบริการและ
ประชาชนทั่วไป โดยเผยแพรในหัวขอหรือ
ตำแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลได
โดยงาย ทุกชวงเวลา ผาน URL บนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานโดยตรงและแสดงแผนผังโครงสราง
การแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยแสดง
ตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน
สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ควร
แสดงโครงสรางที่ครอบคลุมทั้งฝายการเมืองและ
ฝายขาราชการประจำ

ผูรับผิดชอบ

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

การกำกับติดตาม
รายงานความกาวหนาและสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ
/

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ ของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564
หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ
AA หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดยสามารถ
บรรลุความสำเร็จในการเปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงานอื่นๆ ได ทั้งนี้ อาจมี
รายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเปนตองใหความสำคัญในการกำกับดูแล หรือสงเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กนอยเพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพในการดำเนิ น งานเพิ่ มขึ้น คาดหมายไดวา หากหน ว ยงานยั งมีกลไกการพัฒ นาอย างตอเนื่ อง
หนวยงานจะสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสูความเชื่อมั่นศรัทธา และสรางความไววางใจแก
สาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก
- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตำแหนงที่สำคัญ
และการแบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรแสดงโครงสรางที่ครอบคลุมทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ
- เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
- สงเสริมใหหนวยงานของทาน เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
โดยเพิ่มการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน
- ส งเสริ มการประชาสั มพั น ธ และให ขอมู ล เกี่ย วกั บ แผนการใช จ ายงบประมาณประจำป ของ
หนวยงานของทานมากขึ้น
- พึงใหความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสำเร็จของงาน การใหความสำคัญกับ
งานมากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหนวยงาน
ของทานมากขึ้น

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมผลการประเมิน เทศบาลตำบลประโคนชัย

