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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
andTransparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับ ใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของ หน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการขั บ เคลื่ อ นมาตรการเชิ ง บวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ในครั้งนี้ จะช่วย ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่องด่ำน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี
.........................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้
ดาเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต มาแต่ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตด้วยการ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับ การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเมื่อวันที่ ๒
มกราคม ๒๕๖๓ สานักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้
ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ สร้าง
กลไกในการตรวจสอบการบริหาร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้อง กับห่วงระยะเวลา
ในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายกรอบเวลา แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งถือเป็น
การยกระดับ ให้ การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ให้เป็น
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
Integrity andTransparency Assessment- ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลช่องด่ำน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity
andTransparency Assessment- ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อง
ด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.5 คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับ C
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เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.20
รองลงมา ตัวชี้วัดคุณภาพการใช้อานาจ ได้คะแนนร้อยละ 81.24 ตัวชี้วัดการประสิทธิภาพการสื่อสาร
ได้คะแนนร้อยละ 79.52 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 78.56 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.07 ตัวชี้วัดการคุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
75.94 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน ได้คะแนนเท่าร้อยละ 74.89 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.81 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.60 ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00
สรุปได้ว่ำ จุดที่จะต้องพัฒนาทุกตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ ได้คะแนนต่าสุดเพียง 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 50.00
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 80) องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือ แบบวัด IITและ EIT คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงาน
ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลคะแนนสูงสุด
รายตัวชี้วัด ดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ 86.20 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่
มีวัตถุป ระสงค์ จากการประเมิน การรั บ รู้ของบุคลากรภายในหน่ว ยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่ ว ยงานของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลั กตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบั ติงานหรือดาเนิ น การตามขั้น ตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้ เห็ นว่า หน่ว ยงานมีแนวโน้ม
การดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อ ย่างไรก็ดี หน่วยงาน
ควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.24 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของ
ตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ การมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การคัดเลื อก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้
อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยัง
ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือ
การเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม
(1) ตัวชี้วัดที่ 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.52 เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยได้มีการปรับปรุงเพิ่มช่องทางการบริการให้กับผู้มาติดต่อ
และมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่ว ยงานต่างๆให้ กับสาธารณชน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็ นหรือคาติช ม
เกี่ยวกับการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น

-3(2) ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.94 เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการต่อคุณภาพการดาเนินงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่ างเคร่ งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลื อกปฏิบัติ และได้มี
นโยบายการงดรับ งดให้ ของขวัญของกานัลทุกชนิด (No Gift Policy) เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
(3) ตัว ชี้วัดที่ 5 การปรับปรุงระบบงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.89 เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
(4) ตัวที่วัดที่ 6 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.81 เป็นคะแนน
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ
ของหน่วยงาน โดยให้ความรู้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าล่วงเวลา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ นอกจากนี้ยัง ให้
ความส าคั ญกั บ การเปิ ด โอกาสให้ บุ คลากรภายในมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการใช้จ่ ายงบประมาณของ
หน่วยงาน
(5) ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.07
เป็ น คะแนนจากตัว ชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่ว ยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนาทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ
รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน
(6) ตัวชี้วัดที่ 8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.60 เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ผู้บริหารสูงสุดให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยการเข้าร่วม
ประชุมรับฟังการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานมี
การดาเนินการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน และมีการดาเนินการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริต
(7) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.56 เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ

-4ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลของผู้บริหาร และเพิ่มเติมช่องทางการ
ติดต่อของหน่วยงาน เพื่อได้รับทราบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการเพิ่มช่องทางการ มีส่วนร่วม
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนำ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ แบบวัด OIT ซึ่งมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีผลการ
ประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
การดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจ ริ ต ได้ แก่ มาตรการภายในเพื่อส่ ง เสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมู ล
ในประเด็นข้างต้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดาเนินการปรับปรุงการดาเนินการตามตัวชี้วัด และให้
ความสาคัญต่อผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อนาไปสู่การป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
4. ข้ อ เสนอแนะจำกกำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่องด่ำน
4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Intergity
and Transparency Assessment : IIT) จากตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 อยู่ในระดับสูง และสูงมาก บ่ง
ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
โดยบุคลากรส่วนมากมีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างมีประสิทธิผล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้และควรปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผลการประเมิ น ตามแบบวั ด การรั บ รู้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (Transparency
Intergity and Transparency Assessment : EIT) จากตัวชี้วัดที่ 6 –ตัวชี้วัดที่ 8 อยู่ในระดับสูง บ่ง
ชี้ใ ห้ เ ห็ น ว่ าประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุณ ภาพการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานว่ า ยึด หลั ก ตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้มารับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
นาผลประโยชน์ของพวกด้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเป็นเงิน
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ โดยภาพรวมใน 3 ตัวชี้วัดอยู่ในระดับที่ หน่วยงาน
ควรรักษามาตรฐานไว้และควรปรับปรุงเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) จากตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 อยู่ในระดับ สูง และระดับปานกลาง
ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต โดยเร่งด่วน มีดังนี้ โดยเฉพาะใน

-5ประเด็นเกี่ยวกับ1)การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ
ทุจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ 2) มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผลการประเมินเพื่อนาไปสู่
การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

(02) ข้อมูลผู้บริหาร

(05) ข้อมูลการติดต่อ

- มีการปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร โดย
เพิ่มช่องทางการติอต่อ ข้อมูลชื่อสกุล
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารแต่ละคน
-มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลการ
ติดต่อทางอีเมลและโทรสาร

(015) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- มีการรวบรวมและสถิติข้อมูลในการ
ให้บริการในเว็ปไซน์

(017) E-Service

- เพิ่มช่องทางการให้บริการแบบ
E-Service ผ่านทางเว็ปไซน์ของ
หน่วยงาน

(O29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

-ดาเนินการเพิ่มข้อมูลแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน

(O30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและและประพฤติมิชอบ

- ดาเนินการจัดเพิ่มช่องทาง เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ไว้บนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน

(031)ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

-มีการดาเนินการเพิ่มข้อมูลในเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต

(O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(043)การดาเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

- ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี
ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน

- ดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ ที่มี
ข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานข้อ 42 ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565

1การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ -มีการประเมินเกี่ยวกับ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
ประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน และต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายในเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
-จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติใน
การเฝ้าระวังตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
2.การเผยแพร่ข้อมูลและการ -ประชาสัมพันธ์ให้
ให้บริการผ่านช่องทางสื่อ
ประชาชนทราบถึงช่อง
ออนไลน์
ทางการให้บริการ

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

4.กาหนดมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน

-การจัดทาเอกสารการ
ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง
- ดาเนินการหรือจัดกิจกรรม
ที่แสดงถึงการดาเนินงานหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์สุจริต
อย่างชัดเจน

1)กาหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
2) เผยแพร่มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
บนเว็บไซน์ของหน่วยงานให้
บุคคลภายในแล
ภายนอกหน่วยงานทราบได้
ชัดเจน

สานักปลัด

บันทึกรายงานผลการ
ดาเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ

สานักปลัด

มีการตรวจสอบการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง

สานักปลัด

รายงานผลผู้บริหาร
ทราบ

สานักปลัด
รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบภายใน
25 เมษายน 2565

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
ที่ กจ 7610๑/วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparenncy Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตราการป้องกันการทุจริตและกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparenncy Assessment :
ITA)” โดยดาเนิน การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว นั้น
งานวิเ คราะห์ น โยบายและแผน ส านั กปลั ด จึ ง ขอรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 ที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(นางดวงนภา แสนกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
(ลงชื่อ) ธ
(นางสรัลนุช ฟักขา)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการรักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัด

(ลงชื่อ)
(นายภิญโญ พุ่มจาปา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
(ลงชื่อ)
(นายสมจิตร พวงชีวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน

