การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คานา
ตามมติ ค ณะรัฐมนตรี ในการประชุ มเมื่อ วัน ที่ 23 มกราคม 2561 เห็น ชอบให้ หน่ วยงานภาครั ฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพื่อ
เป็นการยกระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององคการบริหารส่ว นตำบลแม่ ค ะตวนให้
บรรลุ เ ป้า หมายและตัว ชี้วัด ตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร ชาติ ประเด็น การต่อ ต ้า น การทุ จริตและประพฤติ
มิชอบซึ่งกาหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี
พ.ศ.2565 ดังนั้น องคการบริห ารส่วนตาบลแม่คะตวนจึงได้ดำเนิน การวิเคราะห ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานเพื่อ เป็ นการยกระดั บการดำเนิ นงานในด้า นคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป
องคการบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน ปี 2563

สารบัญ
หัวข้อ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสู่การปฏิบัติ

หน้า
1
2
3
3
4
4
5

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้ วย 10 ตั ว ชี้วั ด โดยประกอบด้ วยเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล 3
เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้
เครื่องมือในการประเมิน
แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)
แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ
(OIT)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

น้าหนัก
ร้อยละ 30

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ร้อยละ 30

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ร้อยละ 40

2.กาหนดเกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่
กับระดับผล การประเมิน 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.2562 องคการบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT )
ตัวชี้วัด

ผลคะแนน
1.การปฏิบัติหน้าที่
86.12
2.การใช้งบประมาณ
70.47
3.การใช้อานาจ
80.21
4.การใช้ทรัพยสินของราชการ
73.01
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต
71.35
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT )
6.คุณภาพการดาเนินงาน
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8.การปรับปรุงการทางาน

78.54
79.45
72.40

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )
9. การเปิดเผยข้อมูล
10.การป้องกันการทุจริต
คะแนนเฉลี่ย

18.52
0.00
49.61

-3การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวม ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องคการบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
*************
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคการบริหาร
ส่วนตาบลแม่คะตวน ในภาพรวมมีระดับคะแนน 49.61 จัดอยู่ในระดับ F
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ มีระดับคะแนน 86.12 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีระดับ
0.00
3. ผลการประเมินจานวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ากว่า 85.00
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบกพร่อง
1. แผนผังแสดงขั้น ตอน/ระยะเวลาการให้ บริการประชาชนและการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิด ชอบของแต่ล ะงาน
บริการไม่เป็นปัจจุบัน
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานไม่ครบทุกกระบวนงานทาให้เจ้าหน้าที่
ขาดความรู้ความเข้าใจสาหรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานขาดความสนใจและการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1. กาชับ ให้ แต่ ละงานบริการดาเนิ นการจัดท าแผนผังแสดงขั้ นตอน/ระยะเวลาการให้ บริการประชาชนและ การ
กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงานบริการให้เป็นปัจจุบัน
2. กำชั บ ให้ แต่ ล ะงานบริก ารดำเนิ น การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ ข้อ มู ล ข่าวสารต่ าง ๆ แก่ บุ ค คลภายในและ
ภายนอก หน่วยงาน
3. สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสนใจและรู้จักการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

-4ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบกพร่อง
1. ขัน้ ตอนการให้บริการมีหลายขั้นตอนทาให้การบริการงานล่าช้า
2. การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอำนวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ได้เท่าที่ควร
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธข้อมูลข่ าวสารต่าง ๆไม่ครบทุกกระบวนงานทาให้ ประชาชนผู้รับบริการขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการของแต่ละงานให้ลดลงและรวดเร็วในการให้บริการ
2. ปรับปรุง พัฒนา และอานวยความสะดวกในการบริการประชาชนผู้รับบริการทุกขั้นตอนของงานบริการ ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. กาชับให้แต่ละงานบริการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบกพร่อง
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้นาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซตขององคการบริหารส่วนตาบล
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่
ละงาน
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1. มอบหมายให้เจ้ าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่างๆ บนเว็บไซตของ
องคการบริหารส่วนตาบล
2. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
3. ดาเนินการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทุก
ประเด็นของแต่ละงาน

-5แนวทางการนาผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การ
ปฏิบัติ
1. แต่งตั้งคณะทางานกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3. ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองคการบริหารส่วนตาบลกับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างในสังกัดองคการบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
4. ติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจาทุกเดือน
5. เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทางเว็ปไซต ของ
หน่วยงาน

