การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ วยงานภาครั ฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้ แนวทางและเครื่ องมื อการประเมิ น
ตามทีส่ านักงาน ป.ป.ช. กาหนด
เพื่อเป็น การยกระดั บผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของ
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวงให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกาหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้อง
มีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการดาเนินงานใน
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
มกราคม 2563

สารบัญ
หัวข้อ

หน้า

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

1

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

2

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

3

ข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลการประเมินการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้สว่ นเสียภายใน ( IIT)

3

ข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลการประเมินการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้สว่ นเสียภายนอก (EIT)

4

ข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

4

แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตั ิ

5

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครือ่ งมือ
โดยสรุป ดังนี้
เครือ่ งมือในการประเมิน
แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)
แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ
(OIT)

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

2. กาหนดเกณฑ์การประเมินผล และการรายงานผลการประเมิ น ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล
การประเมิน โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน

ระดับ

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

AA
A
B
C
D
E
F

-2ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลทุง่ ข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
แบบวัดการรับรูข้ องผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT )
ตัวชี้วัด
1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาทุจริต

ผลคะแนน
83.51
75.16
80.32
73.91
73.91

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT )
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงการทางาน

73.6
53.77
67.78

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

41.27
62.5
63.48

-3การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
*************

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ใน
ภาพรวมมีระดับคะแนน 63.48 จัดอยูใ่ นระดับ D
2. ผลการประเมิ น แบ่ งตามตั ว ชี้ วั ด พบว่ า ตัว ชี้ วั ด ที่ มี คะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ตั ว ชี้ วัด ที่ 1 การปฏิบั ติ หน้ า ที่
มี ระดั บ คะแนน 83.51 ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ประสิ ท ธิ ภาพการสื่ อ สาร
มีระดับคะแนน 53.77
3. ผลการประเมินจานวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ากว่า 85.00

ข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบกพร่อง
1. แผนผังแสดงขั้นตอน / ระยะเวลาการให้บริการประชาชน และการกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน
บริการไม่เป็นปัจจุบัน
2. การเผยแพร่ประชาสั มพั นธ์ข้อมูล ข่าวสารต่ าง ๆ ภายในหน่ วยงานไม่ครบทุกกระบวนงานทาให้เจ้ าหน้าที่
ขาดความรูค้ วามเข้าใจสาหรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
3. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานขาดความสนใจ และการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1. กาชับให้แต่ละงานบริการดาเนินการจัดทาแผนผั งแสดงขั้นตอน / ระยะเวลาการให้ บริการประชาชนและ
การกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบของแต่ละงานบริการให้เป็นปัจจุบัน
2. กาชับให้แต่ละงานบริการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงาน
3. สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสนใจและรู้จักการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรูข้ องผู้
มีสว่ นได้ส่วนเสียภายใน

-4ข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบกพร่อง
1. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารในการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานไม่มาก
เท่าที่ควร
2. การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอานวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ได้เท่าที่ควร
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่ครบทุกกระบวนงานทาให้ประชาชนผู้รับบริการขาดความรู้
ความเข้าใจในการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1. ควรจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน/การให้บริการเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุง พัฒนา และอานวยความสะดวกในการบริ การประชาชนผู้ รับบริการทุกขั้นตอนของงานบริ การให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. กาชับให้แต่ละงานบริการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

ข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบกพร่อง
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้นาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละงาน
การพัฒนาหรือการแก้ไข
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานดาเนินการส่งมอบข้อมูลที่จะเปิดเผยให้นิติกรเพื่อ เผยแพร่ข้อมูล
งานต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
2. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
3. ดาเนิ น การกาหนดมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภายในหน่ ว ยงานให้ ครอบคลุ ม ครบถ้ ว น
ทุกประเด็นของแต่ละงาน

-5แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปสู่การปฏิบตั ิ
1. แต่งตั้งคณะทางานกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3. ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกับพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
4. ติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจาทุกเดือน
5. เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่ านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทางเว็ บไซต์
ของหน่วยงาน

