รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คานา
เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลหนองระเวี ย ง ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ย 85
คะแนนขึ้นไป องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียงจึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในประเด็น ที่เ ป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขและที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น รวมถึงแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เพื่อยกระดับการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง

การรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
และแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integriry and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ ทราบระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานตนเองและน าข้ อ มู ล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของ 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 Governane)
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย 10 ตั ว ชี้ วั ด และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองระเวีย ง ได้ ค ะแนนใน
แต่ละตัวชี้วัดและมีคะแนนรวม 63.43 อยู่ในระดับ D ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. คุณภาพการดาเนินงาน
2. การปฏิบัติหน้าที่
3. การใช้อานาจ
4. การใช้งบประมาณ
5. การเปิดเผยข้อมูล
6. การแก้ปัญหาการทุจริต
7. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
8. การปรับปรุงการทางาน
9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
10. การป้องกันการทุจริต
รวม

คะแนนเฉลี่ย ปีงบประมาณ 2562
79.32
94.43
93.18
88.05
57.93
94.06
91.05
74.40
75.71
6.25
63.43

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT
ตัวชี้วัด
1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

คะแนน
94.43
88.05
93.18
91.05
94.06

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
ตัวชี้วัด
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงการทางาน

คะแนน
79.32
75.71
74.40

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ตัวชี้วัด

คะแนน
57.93
6.25

คะแนนเฉลี่ย

63.43

9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1. ผลการประเมินคะแนนในภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง 63.43
คะแนน อยู่ในระดับ D
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการ
ดาเนินงาน มีระดับคะแนน 94.43 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต มีระดับคะแนน 6.25
3. ผลการประเมิน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ากว่า 85.00
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด/ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
ต้องแก้ไข
1. รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี
รอบ 6 เดือน
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
URL ที่แนบไม่ถูกต้องเป็นสรุปจานวนผู้มารับบริการ
ตามภารกิจของหน่วยงานประจาปี 2562

การพัฒนาหรือการแก้ไข/แนวทางการนาผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ให้ผู้รับผิดชอบใส่ URL หน้าที่แสดงไฟล์การ
รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี
รอบ 6 เดือน ในหน้าเว็บไซต์และใส่คาอธิบาย
รายละเอียดไฟล์ที่แนบมาว่าปรากฏอยู่ในหัวข้อใด
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักปลัด และ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ ITA
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด
ให้ผู้รับผิดชอบใส่ URL หน้าที่แสดงไฟล์รายงานผล
การสารวจความพึงพอใจการให้บริการ ในหน้า
เว็บไซต์และใส่คาอธิบายรายละเอียดไฟล์ที่แนบมา
ว่าปรากฏอยู่ในหัวข้อใด
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักปลัด และ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ ITA
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ตัวชี้วัด/ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
3. E-Service
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
แจ้งไม่มีข้อมูล

การพัฒนาหรือการแก้ไข/แนวทางการนาผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ให้ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองระเวียงเพิ่ม เมนู
e-service
-ด้านคาร้องทั่วไป
-ใบคาร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟทางสาธารณะ
-ใบคาร้องขอถังขยะ
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักปลัด และ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ ITA
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
URL ที่แนบไม่พบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
-แนบแผนการดาเนินงาน

ให้ผู้รับผิดชอบใส่ URL หน้าที่แสดงไฟล์แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ในหน้าเว็บไซต์และใส่
คาอธิบายรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาว่าปรากฏอยู่
ในหัวข้อใด
ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง/ทุกสานัก/กอง/ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้กากับติดตาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง

5. รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี รอบ 6 เดือน
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ไม่พบข้อมูลแสดงการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือนถึง มีนาคม 2563

แจ้งให้ผู้รับผิดชอบรายงานการกากับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุกองคลัง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้กากับติดตาม
ผู้อานวยการกองคลัง

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
การพัฒนาหรือการแก้ไข/แนวทางการนาผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี ให้ครอบคลุมทั้ง
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ปีงบประมาณ
ไม่มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
ผู้รับผิดชอบ
พัสดุประจาปี 2562
งานพัสดุกองคลัง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้กากับติดตาม
ผู้อานวยการกองคลัง
7. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีการดาเนินงานที่
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
แสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ ทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้อัน
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้อันได้แก่ หลักเกณฑ์การสรร ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
หาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง บุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
ผู้รับผิดชอบ
นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด/ปลัด อบต./ผู้บริหาร
ตัวชี้วัด/ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

8. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ไม่มีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีการดาเนินการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจาปี
ผู้รับผิดชอบ
นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด/ปลัด อบต./ผู้บริหาร

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ตัวชี้วัด/ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
9. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อการทุจริต
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ไม่มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
พฤติกรรมมิชอบ

10. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเป็น
ช่องทางที่ไม่เป็นความลับ ซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้

การพัฒนาหรือการแก้ไข/แนวทางการนาผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ให้ผู้รับผิดชอบใส่ URL หน้าที่แสดงไฟล์รายงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักปลัด และ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด/ปลัด อบต.

ให้ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองระเวียงเพิ่ม เมนูช่องทางการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักปลัด และ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด/ปลัด อบต.
11. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี ให้ผู้รับผิดชอบใส่ URL หน้าที่แสดงไฟล์รายงาน
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
ไม่แนบ URL
ในหน้าเว็บไซต์และใส่คาอธิบายรายละเอียดไฟล์
ที่แนบมาว่าปรากฏอยู่ในหัวข้อใด
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักปลัด และ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด/ปลัด อบต.
12. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ให้ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ส่วนตาบลหนองระเวียงเพิ่มข้อมูลการดาเนินการ
หน่วยงานขอยกเว้นการไม่คิดคะแนนเนื่องจาก
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในหน้าเว็บไซต์
สถานการณ์โควิด แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลและชี้แจงถีงข้อ ผู้รับผิดชอบ
กฎหมาย ระเบียบ หรือคาสั่ง ที่กาหนดแนวทางปฏิบัติ หัวหน้าสานักปลัด และ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย
ในเรื่องดังกล่าว
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด/ปลัด อบต./ผู้บริหาร

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ตัวชี้วัด/ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
13. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562
14. การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
หน่วยงานขอยกเว้นการไม่คิดคะแนนเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลและชี้แจงถึงข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือคาสั่ง ที่กาหนดแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องดังกล่าว

การพัฒนาหรือการแก้ไข/แนวทางการนาผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ให้ผู้รับผิดชอบใส่ URL หน้าที่แสดงไฟล์รายงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักปลัด และ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด/ปลัด อบต.
ให้ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองระเวียง เพิ่มข้อมูลการ
ดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักปลัด และ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้กากับติดตาม
หัวหน้าสานักปลัด/ปลัด อบต.

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองระเวียง ดังกล่าวข้างต้นประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกที่มาติดต่อราชการและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผล
คะแนนสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
คะแนนเฉลี่ยตามตัวชี้วัดที่ 1 ได้คะแนน 94.43 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินการรับรู้บุคลากร
ภายใน (IIT) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กาหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติหน้าที่
มุ่งมั่น เต็มความสามารถมีความรั บ ผิ ดชอบ/มีคุณธรรม จากการวิเคราะห์ พนักงานส่ ว นตาบลบางรายอาจ
ไม่เข้าใจคาถามหรือตอบคาถามไม่ตรงประเด็นหรือมองอีกด้านข้อมูลบางอย่างพนักงานส่วนตาบลอาจไม่ทราบ
ว่ามีการเปิ ดเผยข้ อ มูล ลงเว็ป ไซต์ ข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลแต่ มิ ได้ เปิ ดไปดู เนื่ อ งจากไม่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
การปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ทราบหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
แนวทางการแก้ไข
ควรมีการประชุมเพื่อชี้แจงหรื อแจ้งเวียนให้ พนักงานส่วนตาบลศึกษาทาความเข้าใจด้านการตอบ
คาถาม IIT และตอบคาถามให้ตรงประเด็น และแจ้งให้พนักงานส่วนตาบลทุกท่านทราบมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ รวมถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องการคุณธรรมจริยธรรม ลงในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง หากต้องการทราบ
ข้อมูลใดสามารถเปิดศึกษาได้และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมุ่งเน้นผลสาเร็จของงานเป็นสาคัญ

