รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้จัดทา

เทศบาลตาบลบาลอ
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

คานา
ตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจาปี พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
เทศบาลตาบลบาลอ จึงจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลตาบลบาลอ
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น
เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศแล้ว เทศบาลตาบลบาลอ ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควรมีการ
นาผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการประเมินต่อไป
นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้จัดทา

สารบัญ
หน้า
คานา
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ความเป็นมาของการประเมิน
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
การนาผลการประเมินไปดาเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ด้าน IIT
2. ด้าน EIT
3. ด้าน OIT
ภาคผนวก

1
1
1
3
3
4
5

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ความเป็นมาของการประเมิน
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ของสานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนาไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้าง
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสนามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตาบลบาลอ มีคะแนนรวม
80.78 อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่าสุด เท่ากับ
76.38 และด้านการใช้งบประมาณ เท่ากับ 74.82 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทาข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึง
นโยบายการไม่นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน และควรมี
การเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ทราบอย่างทั่วถึง
2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่าสุด เท่ากับ 74.16
ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทาการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website, Instagram, Facebook ฯลฯ ควรมี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่าสุด เท่ากับ 75.00
ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจานงหรือคามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจาปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง"

การนาผลการประเมินไปดาเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่าสุด เท่ากับ 76.38 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทาข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน
1.จัดทาข้อตกลงหรือ
ประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่
นาทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว
2.จัดทาประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

1. จัดทาคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ
3. ส่งหนังสือถึงผู้นาชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบโดยทั่วกัน
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเว็บไซต์
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเฟชบุ๊ก
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสานักงาน

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

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

การกากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว ยังไม่ดาเนินการ


ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่าสุด เท่ากับ 74.16 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทาการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ประเด็นที่เป็น
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
การกากับติดตาม
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
จากการประเมิน
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว ยังไม่ดาเนินการ
1. หน่วยงานต้องจัดทา
ในความเป็นจริง เทศบาลฯ มี เว็บไซต์,
1.มาตรการในการจัดการ 1.สานักปลัด

การเผยแพร่ข้อมูลใน
เฟชบุ๊ก, ไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลมา เรื่องร้องเรียนการทุจริต
2.กองคลัง
หลากหลายช่องทาง
นานแล้ว แต่ประชาชน อาจเข้าไม่ถึง และไม่ทราบ 2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 3.กองช่าง
เช่น Website,
ชื่อ เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาลฯ
ต่อสาธารณะ
4.กองการศึกษาฯ
Instagram, Facebook
ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
5.หน่วยตรวจสอบ
ฯลฯ
เทศบาลฯ จะดาเนินการ ปรับปรุง และเผยแพร่
ภายใน
2. ควรมีช่องทางในการ ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แจ้งเบาะแสการทุจริต โดย
เช่น สายด่วน หรือ
1. ส่งหนังสือถึงผู้นาชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อ
ช่องทางอื่น ๆ ตามความ เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนประชาชนให้
เหมาะสม
เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาล
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน
3. จะนาข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูล
ข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่าสุด เท่ากับ 75.00 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจานง
หรือคามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจาปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง"
ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน
1.ผู้บริหารควรแสดง
เจตจานงหรือคามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล

แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

1. เทศบาลฯ ได้มีการแสดงเจตจานง หรือคามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่ สานักงาน ป.ป.ช. ได้
กาหนดให้ดาเนินการแล้ว และมีการเผยแพร่โดย
ออกเป็นประกาศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
สานักงาน, จัดทาหนังสือแจ้งผู้นาชุมชน, และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งมีการประกาศ
เจตจานง หรือคามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และได้เผยแพร่แล้วเช่นกัน

มาตรการ

1.มาตรการในการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.สานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองการศึกษาฯ

การกากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว ยังไม่ดาเนินการ


ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน (ต่อ)

แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

2.จัดทาแผนปฏิบัติการ 2. เทศบาลฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริต ป้องกันการทุจริตประจาปี 4 ปี (พ.ศ. 2561ประจาปีให้ชัดเจน
2564) ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตั้งแต่ปี 2561
เผยแพร่ต่อสาธารณะ
และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ปรับปรุง ในระบบ e-plannacc มาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับปรุง
อีกครั้ง เพื่อรองรับการตรวจประเมิน และได้
รายงานในระบบ e-plannacc ให้ชัดเจน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
เทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1.สานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองการศึกษาฯ

การกากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว ยังไม่ดาเนินการ


