รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-1การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หลักการประเมิน
แนวคิ ด “Open Transparency”ซึ่ ง เป็ น หลั ก การพื้ น ฐานส าคั ญ ของการประเมิ น ITA ที่ ม าจาก “เปิ ด ”
2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้ และ
“เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด”
ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนาไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติ
เพียงเพื่อให้ได้รั บผลการประเมินที่สูงขึ้น เพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้ หน่ว ยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง พัฒ นาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสาคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตาม
เป้าหมาย มีผ ลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บาทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580 ) ต่อไป
เครื่องมือในการประเมิน
เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้
1. แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด
ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัด
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน
3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
เป็นแบบวัตที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ
การเปิดเผยข้อมูล และระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบโดยวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานโดยเป็น
การประเมินระดับการเปิ ดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะของหน่ว ยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ในเว็ปไซต์หลั กของ
หน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การ
บริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการ
ป้องงันการทุจรติ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต)

-2หลักเกณฑ์การประเมินผล
1. การประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลคะแนนตามลาดับ ดังนี้

2. คะแนนและระดับผลการประเมิน
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน
(Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บท (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-3ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน พบว่า มีผลคะแนน 80.61 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ B
1. ผลการประเมินแบ่งออกตามตัวชี้วัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีระดับคะแนน
100.00 คะแนน คะแนนตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่าสุดคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน
50.00 คะแนน ดังนี้
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-52. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ง 10 ตัวชี้วัด มีคะแนนดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
92.47 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
87.18 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
87.70 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.83 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
86.69 คะแนน

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า บุคลากรนา
ทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นของส่วนตัวโดยไม่ได้
ขออนุญาต อีกทั้ง บุคลกรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้
ถึงวิธีในการขอยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
83.98 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ควรปรับปรุงการ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
81.09 คะแนน บริการด้านต่างๆ ทั้งในแง่ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน 80.12 คะแนน และกระบวนการในการให้บริการที่รวดเร็ว
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

100.00 คะแนน
50.00 คะแนน

ผลคะแนน OIT พบว่า ยังไม่ได้มีการประเมิน และ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการจัดทามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-6มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564
นามาสู่ข้อเสนอแนะในการกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง
1 ตัวชี้วัดที่ 4
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ
แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง
2. ตัวชีว้ ัดที่ 8
การปรับปรุงระบบ
การทางาน
หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
การดาเนินงาน/การ
ให้บริการ

วิธีการดาเนินการ
ระยะเวลา
- - จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้
ม.ค. – มี.ค. 65
ทรัพย์สินทางราชการ
- ประชุมชี้แจงแนวทางในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากร
เข้าใจตรงกัน
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่ว
กัน

- การบริการ ควรมีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่
ให้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม พัฒนา
บุคลิกภาพ เพื่อให้การบริการที่ดีและ
เหมาะสม
- กระบวนการทางาน ควรมีการจัด
ประชุมทบทวนกระบวนการทางาน
ขั้นตอนในการให้บริการในงานด้านต่างๆ
ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และกระชับ
ยิ่งขึ้น
3. ตัวชีว้ ัดที่ 10
-แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์การ
การป้องกันการทุจริต ดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
- ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดแนว
ทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติหรือมาตรการในการขับเคลื่อน
ตามผลการวิเคราะห์ประเมิน โดยมี
รายละเอียดต่างๆ
- มีการแสดงความก้าวหน้าหรือผลการ
ดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

ตลอด
ปีงบประมาณ
2565

การติดตาม
รายงานผลการ
ดาเนินการในการ
ประชุมประจาเดือน
ก.พ. 2565

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

รายงานผลการ
ดาเนินการในการ
ประชุมประจาเดือน
ก.พ. 2565

ทุกกอง/ทุกสานัก

ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลและ
เอกสารต่างๆ ตาม
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต

สานักปลัด

-7ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จากการประชุมประจาเดือนของพนักงาน พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างหมาบริการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้ร่วมกันพิจารณา
เพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ดังนี้
มาตรการ

วิธีดาเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 4
- จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ประชุมชี้แจงแนวทางในการยืมทรัพย์สินของทาง
แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน
ราชการให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
การติดตามผล
กองคลัง
ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลการดาเนินงานใน
กา ร ป ร ะชุ ม ป ร ะจ า เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2565

.ตัวชี้วัดที่ 8
การปรับปรุงระบบการทางาน
หน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ
มี ก าร
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น / ก า ร
ให้บริการ

- การบริการ ควรมีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ให้มีโอกาส
ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้การบริการ
ที่ดีและเหมาะสม
- กระบวนการทางาน ควรมีการจัดประชุมทบทวน
กระบวนการทางาน ขั้นตอนในการให้บริการในงานด้าน
ต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และกระชับยิ่งขึ้น

ทุกกอง/ทุก
สานัก

ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต

แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์การดาเนินการหรือกิจกรรม สานักปลัด
ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
- ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดแนวทางการนาผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการในการขับเคลื่อน
ตามผลการวิเคราะห์ประเมิน โดยมีรายละเอียดต่างๆ
- มีการแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

ตลอด
ปีงบประมาณ

รายงานผลการดาเนินงานใน
การประชุมประจาเดือน
ทุกเดือน

ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลและเอกสารต่างๆ
ตามตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต เพื่อนาไปเปิดเผย
บนเว็ปไซต์

