รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

คำนำ
ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดดำเนินโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต ประจำป พ.ศ.2560
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับ
การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) และเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดใหหนวยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
และ แผนปฏิบัติราชการประจำป เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตอยาง
แทจริง นั้น เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศแลว เทศบาตำบลโคกเหล็ก ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึงควรมี
การนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับ
การประเมินตอไป

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

สารบัญ
หนา
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
ความเปนมาของการประเมิน
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ดาน IIT
2. ดาน EIT
3. ดาน OIT
ภาคผนวก

1
1
1
3
3
4
5

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ความเปนมาของการประเมิน
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราการทุจริตแหงชาติ เสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินการ (Intergrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและ
ดัชนีวัดความโปรงใสของสำนักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
สำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมิน
เชิงภาพลักษณ และหลักฐานเชิงประจักษเขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีภาพลักษณที่ดีในอนาคต และสงผลดีตอการดำเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสนำมาซึ่งประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติ
ตอไป
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
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"ผลการประเมิ น ระดั บ คุ ณธรรมและความโปรง ใส (ITA) ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ ก
มีคะแนนรวม 60.57 อยูในระดับ D มีรายละเอียดดังนี้
1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การแกไขปญหาการทุจริต มีคาต่ำสุด เทากับ
74.67 ซึ่งหนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการปองกัน
ปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต รวมถึง
ใหนำขอเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานของทานให
ชัดเจน
2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทำงาน มีคาต่ำสุด
เทากับ 67.61 ซึ่งหนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one
stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
3. ดาน OITพบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ 30.32
ซึ่งหนวยงานตองจัดทำเว็บไซตองคกร โดยตองนำขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน ขอมูลพื้นฐานขององคกร
แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทัน
กำหนดเวลา พรอมที่จ ะเผยแพรขอ มูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทำชองทาง E-SERVICE ใหแ ก
ผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได"

การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ มีคาต่ำสุด เทากับ 66.55 ซึ่งหนวยงานตองจัดทำขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไมนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคล
ภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออนจากการประเมิน

แนวทางการนำผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติ

1. จัดทำขอตกลงหรือ
ประกาศใหบุคลากรทราบถึง
นโยบายการไมนำทรัพยสิน
ของหนวยงานไปใชเปน
ประโยชนสวนตัว
2. จัดทำประกาศขอปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพยสินของ
ทางราชการไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

1. จัดทำคูมือการใชทรัพยสินของทางราชการ
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ
3. สงหนังสือถึงผูนำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ
4. เผยแพรผา นคูมือ การใช ทรั พ ยส ิน ของทาง
ราชการผานเว็บไซต
5. เผยแพรผา นคูมือ การใช ทรั พ ยส ิน ของทาง
ราชการผานเฟชบุก
6. ติดบอรดประชาสัมพันธหนาสำนักงาน

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ

1. มาตรการการปองกันความ 1. สำนักปลัดเทศบาล
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ห รื อ 2. กองคลัง
ผลประโยชนทับซอนและการให
หรือรับสินบน
2. มาตรการปองกันละเว นการ
ปฏิบัติหนาที่ตามคูมือประชาชน

การกำกับติดตามรายงาน
ความกาวหนาและสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ 46.74 ซึ่งหนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ
เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออนจากการประเมิน
1. มาตรการลดขั้นตอนใน
การใหบริการ เชน การ
ใหบริการ ณ จุดเดียว
(one stop service) การ
ใหบริการโดยใชระบบ IT
2. ช อ งทางให ป ระชาชนมี
ส ว นร ว มในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

แนวทางการนำผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติ
1.จัดทำคูมือประชาชน
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ
3. สงหนังสือถึงผูน ำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ
4. เผยแพรผานเว็บไซต

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ

มาตรการป อ งกั น ละเว น การ 1. สำนักปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่ตามคูมือประชาชน 2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
5. กองการศึกษา
6. กองสวัสดิการสังคม

การกำกับติดตามรายงาน
ความกาวหนาและสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ

3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปองกันการทุจริต มีคาต่ำสุด เทากับ 18.75 ซึ่งในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจำนงหรือ
คำมั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำปใหชัดเจน และเผยแพร
ตอสาธารณะ พรอมทั้ง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง"
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออนจากการประเมิน

แนวทางการนำผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติ

1. ผูบริหารควรแสดง
เจตจำนงหรือคำมั่นสัญญา
วา จะปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส
และเปนไปตามหลัก
ธรรมมาภิบาล

1. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ไดมีการแสดง
เจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการทุจริต
ประจำปใหชัดเจน และ
เผยแพรตอสาธารณะ

2. เทศบาลตำบลคกเหล็ก ไดจัดทำแผนปฏิบัติ
การปองกันแกไขการทุจริต (พ.ศ.2562 2564) และเผยแพรตอสาธารณะพรอมทั้ง
เผยแพรผานเว็บไซตของเทศบาล
3. เทศบาลตำบลโคกเหล็ ก ได เ ป ด โอกาสให
ประชาชนเขามามีส ว นร ว มในการป อ งกั น การ
ทุจริต เชน แตงตั้งประชาชนเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับ พัสดุ แตง ตั้งบุ ค คลภายนอกร ว มเป น
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตงตั้งตัวแทน
ประชาคม เปนตน

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ

1. มาตรการการปองกันความ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ห รื อ
ผลประโยชนทับซอนและการให
หรือรับสินบน
2. มาตรการปองกันละเว นการ
ปฏิบัติหนาที่ตามคูมือประชาชน

1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
5. กองการศึกษา
6. กองสวัสดิการสังคม

การกำกับติดตามรายงาน
ความกาวหนาและสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ

ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออนจากการประเมิน

แนวทางการนำผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติ

3.กลุมองคกรชุมชน
3. เทศบาลตำบลโคกเหล็กไดเปดโอกาสให
มีสวนรวมในการปองกันการ ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริต เชน เปนกรรมการ
ทุจริต ดังนี้
จัดซื้อจัดจาง"
3.1 กองคลัง ไดแตงตั้งประชาชนเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3.2 กองสวัสดิการสังคม ในการออกแจกเบี้ย
ผูมีความพิการ, ผูสูงอายุ ทาง ไดใหกำนัน
ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานรวมเปนสักขี
พยานการรับเบี้ยทุกครั้ง แตในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลาง ไดกำหนดใหมีการ
โอนเงินเขาบัญชี และเลือกที่จะรับแบบเดิมได
แตสวนใหญเลือกที่จะใหโอนเขาบัญชี ดังนั้น มี
จำนวนสวนนอยที่ยังเลือกจะรับเปนเงินสด
เทศบาลฯ จึงใหมารับไดที่เทศบาลฯ แทนการ
ออกพื้นที่แบบเดิม ๆ
3.2 กองการศึกษา ในสวนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ ไดมีการแตงตั้ง
บุคคลภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ

การกำกับติดตามรายงาน
ความกาวหนาและสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ

ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออนจากการประเมิน

แนวทางการนำผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติ

3.กลุมองคกรชุมชน
3.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการ
มีสวนรวมในการปองกันการ แตงตัง้ บุคคลภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ
ทุจริต เชน เปนกรรมการ
ตาง ๆ เชน
จัดซื้อจัดจาง"
3.3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการมูล
ฝอยขยะชุมชนจังหวัดสะอาดระดับชุมชน
3.3.2 คณะกรรมการควบคุมโรคระดับ
ตำบลในการจัดทำงบประมาณ
3.4 สำนักปลัดเทศบาล กอนดำเนินการ
จัดทำเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ แตละป จะเปดโอกาสให
ประชาชนเขารวมประชุมเพื่อจัดประชาคม เสนอ
โครงการตาง ๆ
จากขอมูลขางตน จะพบวา เทศบาลฯ เปด
โอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมอยาง
ตอเนื่อง ครอบคลุมทุก ๆ งานของเทศบาลฯ
เพียงแตไมมีการเผยแพรใหรับทราบโดยทั่วถึง
ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลฯ จะดำเนินการเผยแพรขอมูลการมีสวน
รวมของประชาชนผานชองทางตาง ๆ ใหได
รับทราบตอไป

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ

การกำกับติดตามรายงาน
ความกาวหนาและสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ

