การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรั บ ใช้ในการพัฒ นาและยกระดับการดาเนินงานของหน่ว ยงานได้อย่ าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) การใช้
งบประมาณ (7) ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร (8) การปรั บ ปรุ ง ระบบการท างาน (9) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้มา
รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านั กปลั ดองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ สู น หวั งเป็ นอย่ างยิ่งว่ า ผลการประเมิ น ครั้ง นี้จะช่ว ย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประการสาคัญสุด คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
มกราคม 2563

สารบัญ
หัวข้อ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(EIT)
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

หน้า
1
2
3
3
4
4
5
6

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 10 ตัวชีว้ ัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้
เครื่องมือในการประเมิน
ตัวชี้วัด
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ได้เสียภายใน (IIT)
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ได้เสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

น้าหนัก
ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

2. กาหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน 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
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
( Internal Integrity and Transparency Assessment IIT )
ตัวชี้วัด
ผลคะแนน
1. การปฏิบัติหน้าที่
92.90
2. การใช้งบประมาณ
88.46
3. การใช้อานาจ
88.52
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
86.34
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
90.43
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
( External Integrity and Transparency Assessment EIT )
ตัวชี้วัด
ผลคะแนน
6. คุณภาพการดาเนินงาน
78.60
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
73.93
8. การปรับปรุงการทางาน
75.65
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
( Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT )
ตัวชี้วัด
ผลคะแนน
9. การเปิดเผยข้อมูล
81.64
10. การป้องกันการทุจริต
51.79
คะแนนเฉลี่ย
76.30
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องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สูน ในภาพรวมมีระดับคะแนนร้อยละ 76.30 จัดอยู่ในระดับ B
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่มีระดับคะแนนร้อยละ 92.90 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 10การป้องกันการ
ทุจริตมีระดับคะแนนร้อยละ 51.79
3. ผลการประเมินจานวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ากว่า ร้อยละ 85.00

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ข้อบกพร่อง
1. แผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการประชาชนและการกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละงานบริการไม่เป็นปัจจุบัน
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในหน่วยงานไม่ครบทุกกระบวนงานทาให้
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจสาหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานขาดความสนใจและการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1. กาชับให้แต่ละงานบริการ ดาเนินการจัดทาแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชนและการกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงานบริการให้เป็นปัจจุบัน
2. กาชับให้แต่ละงานบริการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
3. สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสนใจและรู้จักการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

-4ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบกพร่อง
1. ขั้นตอนการให้บริการมีหลายขั้นตอนทาให้บริการงานล่าช้า
2. การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอานวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการได้เท่าที่ควร
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ครบทุกกระบวนงานทาให้ประชาชน
ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการของแต่ละงานให้ลดลงและรวดเร็วในการให้บริการ
2. ปรับปรุง พัฒนา และอานวยความสะดวกในการบริการประชาชนผู้รับบริการทุกขั้นตอนของ
งานบริการให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. กาชับให้แต่ละงานบริการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบกพร่อง
1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้นาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุก
ประเด็นของแต่ละงาน
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่างๆ
บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3. ดาเนินการกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ครอบคลุม ครบถ้วน ทุกประเด็นของแต่ละงานให้มากที่สุด

-5แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ
1. แต่งตั้งคณะทางานกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส
3. ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกับ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สูน
4. ติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจาทุกเดือน
5. เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-6ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตตลอดจนถึงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
ฝึกอบรมหรือประชุมให้ความรู้แก่
พนักงาน ตลอดจนถึงจัดกิจกรรม
รณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบปีละครั้ง
3.ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน
4.การจัดทาประกาศข้อปฏิบัติใน
มีการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ การขอยืมทรัพย์สินทางราชการไป
ใช้ทั้งบุคคลภายในและภายนอก
อย่างชัดเจน
5.การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้ จัดทาประกาศไม่เรียกร้อง
มาใช้บริการอย่างถูกต้อง
ประโยชน์อื่นใดตลอดจนถึง
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการ ทรัพย์สินใดๆในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส
6.การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์
ให้ทันกาหนดเวลา พร้อมที่จะ
ของหน่วยงานให้ทันสมัยและเป็น
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ
ปัจจุบัน
7.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ ร้องเรียนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
เป็นทางเว็บไซต์ เฟชบุ๊คและศูนย์
ดารงธรรมของหน่วยงานตลอดจน
ถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้
บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ

- สานักปลัด
- กองคลัง
สานักปลัด

8.มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

- สานักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง

- สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการทางาน
- ผู้บริหารเน้นย้าในที่ประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมิน
ให้กับหัวหน้างานทุกกอง

สานักปลัด

- สานักปลัด
- กองคลัง
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

การกากับ
ติดตาม
รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล
ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

