รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ความเป็นมาของการประเมิน
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมิน
คุ ณธรรม และความโปร่ งใสในการดํ าเนิ นงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการ
บูรณาการเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนี
วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสํานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้า
ด้ วยกั น โดยมุ ่ งหวั งให้ เกิ ดการบริ หารงานที ่ โปร่ งใสและเป็ นธรรมใน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ น ให้ มี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนําไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้าง เครือข่ายในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสนํามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน มีคะแนนรวม
57.24 คะแนน อยู่ในระดับ D มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าตํ่าสุด เท่ากับ 70.29
ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทําข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นําทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน
2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการทํางาน มีค่าคะแนนตํ่าสุด เท่ากับ
72.51 ซึ่งหน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทํางาน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน และควรมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าคะแนนตํ่าสุด เท่ากับ
12.50 ซึ่งหน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
1) ข้อมูลพื้นฐาน ในด้านการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงานและการให้บริการ
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-34) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น
นอกจากนี้ หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านป้องกันการทุจริตโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ
1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน ประกอบกับหน่วยงานควรจัดส่งลิงก์ข้อมูลประกอบข้อคําถาม OIT ในแต่ละข้อที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งลิงก์ดังกล่าวจะต้องเป็นลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของหน่วยงานร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อสะท้อนถึง
การเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณสุขได้รับทราบในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพัฒนาการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) ด้านการบริการประชาชน โดยหน่วยงานควรมีการจัดระเบียบที่จอดรถในพื้นที่ตลาดนัด
2) ด้านสาธารณูปโภค โดยหน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบจัดการนํ้าเสียจากชุมชน และควรมีการ
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนให้ดียิ่งขึ้น

การนําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าตํ่าสุด เท่ากับ 70.29 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทําข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่นําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน
1. จัดทําข้อตกลงหรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นํา
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว
2. จัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนหรือวิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทําคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
สํานักปลัด
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ
กองคลัง
3. ส่งหนังสือถึงผู้นําชุมชนในประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านเว็บไซต์
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านเฟซบุ๊ก
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสํานักงาน

การกํากับติดตาม
- รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการทํางาน มีค่าตํ่าสุด เท่ากับ 72.51 ซึ่งหน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทํางาน
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน และควรมีการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน
1. หน่วยงานต้องจัดทําการเผยแพร่
ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น
Website, Instagram, Facebook
ฯลฯ
2. ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ในความเป็ น จริ ง ทต.เจ็ ด เสมี ย น มี เ ว็ บ ไซต์ เป็ น ช่ อ ง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลมานานแล้ว แต่ประชาชนอาจเข้าไม่ถึง
และไม่ทราบชื่อ เว็บไซต์ ของทต.เจ็ดเสมียน
ทั ้ ง นี ้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ทต.เจ็ ด เสมี ย นจะ
ดําเนินการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ โดยจะต้องเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
ได้แก่ ช่องทางเว็บไซต์, ไลน์ เพิ่มเติม และดําเนินการดังนี้
1. ส่ ง หนั ง สื อ ถึ ง ผู ้ น ํ า ชุ ม ชน ให้ เ ผยแพร่ ช ื ่ อ เว็ บ ไซต์ ,
เฟซบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมหรือเข้าร่วมเป็น
สมาชิก
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน
3. จะนําข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก,
ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

การกํากับติดตาม
- รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าตํ่าสุด เท่ากับ 12.50 ซึ่งในด้าน ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลโดยเร่งด่วน นอกจากนี้
หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านป้องกันการทุจริตโดยเร่งด่วน ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจําปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
จากผู้ประเมิน
1. ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือ
1. ทต.เจ็ดเสมียนได้มีการแสดงเจตจํานง หรือคํามั่น
คํามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความ สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่ สํานักงานป.ป.ช. ได้
หลักธรรมาภิบาล
กําหนดให้ดําเนินการแล้ว และมีการเผยแพร่โดยออกเป็นประกาศ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสํานักงาน, จัดทําหนังสือแจ้งผู้นํา
ชุมชน, และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของทต.เจ็ดเสมียน
2. ทต.เจ็ดเสมียนได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญวรินทร์
2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข คัมมกสิกิจ รับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การทุจริตประจําปีให้ชัดเจนเผยแพร่ต่อ ในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment)
สาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้รับผิดชอบได้มีการบันทึก
ข้อความให้รับทราบผลการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจําปี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งผ่านการ
ตรวจรับรองตั้งแต่ปี 2561

ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

การกํากับติดตาม
- รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
จากผู้ประเมิน
2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุงในระบบ
การทุจริตประจําปีให้ชัดเจนเผยแพร่ต่อ e-plannacc มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาธารณะ
ได้มีการปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อรองรับการตรวจประเมิน และได้
รายงานในระบบ e-plannacc ให้ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของเทศบาล เรียบร้อยแล้ว
3. กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการ
3. สําหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการ ในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น ทต.
จัดซื้อจัดจ้าง
เจ็ดเสมียนได้ดําเนินการมาโดยตลอด ในเรื่อง
3.1 กองคลัง ได้แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3.2 กองการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.3 สํานักงานปลัด ก่อนดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําปี จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม
เพื่อจัดทําประชาคมเสนอโครงการต่าง ๆ
จากข้อมูลข้างต้นพบว่าทต.เจ็ดเสมียนเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุก ๆ ภารกิจ
เพียงแต่ไม่มีการเผยแพร่ให้รับทราบทั่วถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จะดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับทราบต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

การกํากับติดตาม
- รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

