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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเป็นมาของการประเมิน
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนัก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการปร
คุณธรรมการดำเนินงาน(Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิ ทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมิ นเชิงภาพลักษณ์ (PerceptionBase) และ
หลั กฐานเชิงประจั กษ์ (Evidence – Base) เข้ าด้ ว ยกั น โดยมุ่ งหวังให้ เกิด การบริห ารงานที่ โปร่งใสและเป็ น ธรรม
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ให้ มีภ าพลั กษณ์ ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่ การสร้างความร่ว มมือแล ะการสร้าง
เครือข่ายในการต่อต้า นการทุจริตอย่างเป็นระบบ ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้และส่งผลดี
เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564”
ที่กำหนดให้ ห น่ ว ยงานที่ เข้ารั บ การประเมิ นร้อยละ 80 จะต้ องมีผ ลคะแนน 85 คะแนนขึ้น ไป ภายในปี 2565
ซึ่งองค์การบริห ารส่วนตำบลบางโกระมีผ ลคะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 93.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ A หมายถึง หน่ วยงานสามารถดำเนิ นการได้ค่อนข้างครบถ้ว น และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตาม
ตัว ชี้วัดและหลั กเกณฑ์ การประเมิน ITA โดยมีบางส่ว นที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล ราวร้อยละ 5-15 ของ
ตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา
โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตาม
หลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น
- เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน
- เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
- เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจน
ปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
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การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ด้านIIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ำสุด86.71ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรเท่ากับ
ทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน
1.จัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เ
ประโยชน์ส่วนตัว
2.จัดทำประกาศข้อปฏิบัติใน
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชกา
ใช้ในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ
3. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านเวปไซต์
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านเฟชบุ๊ค
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน

ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด
กองคลัง

การกำกับติดตาม
- รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
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ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ด้านEIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการทำงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 86.87
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ในความเป็นจริง อบต.มี เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก,
เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลมานานแล้ว แต่ประ
อาจเข้าไม่ถึง และไม่ทราบชื่อ เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์

1. ส่งเสริมให้หน่วยงาน เปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม
ของอบต.
ทักท้วง ร้องเรียน
ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต. จะ
2. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการ ดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
ประชาชนได้รับทราบ โดย
1. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อเว็ปไซต์
ไลน์ และเชิญชวนประชาชนให้เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วม
ของกลุ่มเฟชบุ๊ก,
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน
3. จะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์,
ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์
ประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป
4. มีการตั้งคณะกรรมการ โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เช่นคณะกรรมการด้านการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การกำกับติดตาม
- รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
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ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ดานOIT พบวาผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน มีคะแนน 100 ทุกดาน โดยในปงบประมาณ 2565 จะคงรักษามาตรฐานและดำเนินการใหครอบคลุมทุกดาน
เหมือนเดิม
ผลการประเมิน/ขอเสนอแนะ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผูรับผิดชอบ
การกำกับติดตาม
จากผูประเมิน
สำนักปลัด
- รายงานความกาวหนา
กองคลัง
และสรุปผล
กองชาง
ณ เดือนเมษายน 2565
1.จัดทำมาตราการสงเสริมคุณะรรมและค
สามโปรงใสภายในหนวยงานและวิเคราะห 1.แตงตั้งคณะทำงานจัดทำมาตราการ
ความเสี่ยงการทุจริต
2.มอบหมายใหฝาย/กอง/สำนักรับผิดชอบในการดำเนินการ

