การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คานา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนองให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกาหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมี
ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น องค์การบริหารส่ว นตาบลหัวหนอง จึงได้
ดาเนิ น การวิเ คราะห์ ผ ลการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานเพื่ อ เป็ นการยกระดับ การ
ดาเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ธันวาคม 2563

สารบัญ
หัวข้อ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

หน้า
1
2
3
3
4
4
5

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ3653 .ศ.
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป
ดังนี้
เครื่องมือในการประเมิน
แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรู้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
แบบตรวจการเปิดเผย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

น้าหนัก
ร้อยละ 30

ร้อยละ 30
ร้อยละ 40

2. กาหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล การ
ประเมิน โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

-2ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT )
ตัวชี้วัด

ผลคะแนน

1.การปฏิบัติหน้าที่
84.71
2.การใช้งบประมาณ
73.83
3.การใช้อานาจ
78.08
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ
69.50
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต
72.70
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT )
6.คุณภาพการดาเนินงาน
78.51
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
79.20
8.การปรับปรุงการทางาน
75.78
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )
9. การเปิดเผยข้อมูล
10.การป้องกันการทุจริต

67.20
31.25

คะแนนเฉลี่ย

65.77

-3การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
*************
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง ในภาพรวมมีระดับคะแนน 65.77 จัดอยู่ในระดับ C
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
มีระดับคะแนน 84.71 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
มีระดับคะแนน 31.25
3. ผลการประเมินจานวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ากว่า 85.00
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบกพร่อง
1) การปฏิบัติหน้า ที่ การเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการไม่
ชัดเจน
2) การใช้งบประมาณ การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่สม่าเสมอ
3) การใช้ อ านาจของผู้ บ ริ ห ารด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล การจั ด ท ารายละเอี ย ดของต าแหน่ ง งาน
(job description) และเกณฑ์ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน รวมทั้ ง การเปิด รั บ ฟัง ความคิ ดเห็ น ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยัง ไม่ชัดเจน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ การจัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
กากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด-ไม่ชัดเจน
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยจัดทามาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต ไม่ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1) กาชับเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกาหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) กาชับเรื่องการใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
ตลอดจนการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ
3) กาชับเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้อานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทารายละเอียดของตาแหน่ง
งาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

-44) กาชับเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการกากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด5) กาชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยจัดทามาตรการ
การป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทางานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบกพร่อง
1. ขั้นตอนการให้บริการมีหลายขั้นตอนทาให้การบริการงานล่าช้า
2. การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอานวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ได้เท่าที่ควร
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆไม่ครบทุกกระบวนงานทาให้ประชาชนผู้รับบริการขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1) คุณภาพการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
3) การปรับปรุงระบบการทางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่ว นร่ วมในการแสดงความคิดเห็น หรื อให้ คาแนะนาในการพัฒ นาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ข้อบกพร่อง
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้นาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่
ละงาน
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

-52) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทาแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการกากับติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่สาคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
4. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
5. ดาเนินการกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน
ทุกประเด็นของแต่ละงานแนวทางการนาาผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติ
1. แต่งตั้งคณะทางาน กาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3. ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกับพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
4. ติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจาทุกเดือน
5. เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทางเว็ป
ไซต์ ของหน่วยงาน

