
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน                                                                   . 

ที ่                                                         วันที่         30    กันยายน   2363                           . 

เรื่อง     รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ              
          ในปี  พ .ศ.2363  ของเทศบาลต าบลปากพะยนู                                                                              

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน /ผ่านปลัดเทศบาลต าบลปากพะยู  

  เรื่องเดิม 

  ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563  ปรากฎ
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากพะยูน  มีคะแนนรวม  
67.73 อยู่ในระดับด ี( C ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  พบว่า ผลคะแนนรวมของทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับ C 
คะแนนรวม เท่ากับ  67.12  แสดงว่า หน่วยงานมีคะแนน  IIT อยู่ในระดับปานกลาง  ชี้ให้เห็นว่า บุคลากรส่วน
ใหญ่มีความเชื่อม่ันในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผล ประเมินยังบ่งชี้ให้เห็น
ว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะ  มากกว่าประโยชน์ส่วน
บุคคล นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มี พฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วย ความโปร่งใส มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารใน องค์การเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า จะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยง ในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไข ปัญหาการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 
  2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  พบว่าผลคะแนนรวมของทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับ B 
คะแนนรวม เท่ากับ 76.75  แสดงว่า หน่วยงานมีคะแนน EIT อยู่ในระดับดี  โดยผลคะแนนของตัวชี้วัดทุกด้านอยู่
ในระดับที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลใน หลากหลายช่องทาง เช่น Website, 
Instagram, Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
  3. ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่าผลคะแนนรวมของทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับ D 
คะแนนรวม  OIT  เท่ากับ  61.42  แสดงว่า หน่วยงานมีคะแนน  OIT อยู่ในระดับพอใช้ ชี้ให้เห็นว่าควรมีการวาง
ระบบที่ดี เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน  ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้การด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้าง เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในชุดข้อมูลย่อย 
โดยเฉพาะชุดข้อมูลด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็น ตัวชี้วัดที่พบว่ายังไม่เผยแพร่เป็นปัจจุบันมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ 
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  ข้อเท็จจริง 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการประเมินในทุก ๆ ปีงบประมาณ และเป็นการประเมินแบบ 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมิน ITA ในตัวชี้วัด ที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2) ได้มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่
หน่วยงานต้องเปิดเผย ดังนี้ 
  ข้อ O 42 หน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา และต้องจัดท า
มาตรการภายในเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดี ยิ่งขึ้น และ
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ 
  ข้อ O 43 หน่วยงานต้องก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน/การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ 
ก าหนดไว้ตามข้อ O 42 
 
  ผู้รับผิดชอบ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผลการการประเมินฯ  เพ่ือน ามาสู่ ขั้นตอนหรือวิธีการ 
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฎตามเอกสารแนบ 

  ข้อกฎหมายและระเบียบ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการ ปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุม หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้ แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไป ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
เรื่องมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2) ได้มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่หน่วยงานต้อง
เปิดเผย ข้อ O 42, O 43 เห็นสมควร 
  1. น าขั้นตอนหรือวิธีการ ไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. แจ้งทุกส านัก, กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

       (นายยุทธพล  วรรณโก) 
              นิติกรปฏิบัต ิ

  
 ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  - ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า   
  ( ) เห็นควร……………………………………………………………………………………………………………………  
  ( ) ไม่เห็นควร เพราะ............................................................................................................. ......  
 
 
 
       (นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ)  
                        หัวหน้าส านักปลัด  
 
 ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  - ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า   
  ( ) เห็นควร……………………………………………………………………………………………………………………  
  ( ) ไม่เห็นควร เพราะ............................................................................................................. ......  
 
 
 
       (นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์)  
              ปลัดเทศบาลต าบลปากพะยูน  
 
 ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  
  ( )   อนุมัติ………………………………………………………………………………………………………………  
  ( )   ไม่อนุมัติเนื่องจาก ……………………………………….…………………………………..………………  
 
 
 
       (นายศราวุธ   ทัศลีลพร)  
             นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 



 

 


