การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด
เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลางให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
มกราคม 2563

สารบัญ
หัวข้อ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการปรับปรุงการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แนวทางการปรับปรุงผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แนวทางการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

หน้า
1
2
3
3
3
3
4

~1~
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.
2563 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล 3 เครื่องมือโดยสรุป
ดังนี้
เครื่องมือในการประเมิน
ตัวชี้วัด
แบบวัดการรับรู้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรู้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(EIT)
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
แบบตรวจการเปิดเผย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

น้ำหนัก
ร้อยละ 30

ร้อยละ 30
ร้อยละ 30

2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 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

~2~
ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ตัวชี้วัด
ผลคะแนน
1. การปฏิบัติหน้าที่
99.75
2. การใช้งบประมาณ
100
3. การใช้อำนาจ
99.83
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
87.55
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
99.33
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
6. คุณภาพการดำเนินงาน
79.57
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
74.09
8. การปรับปรุงการทำงาน
71.77
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
9. การเปิดเผยข้อมูล
68.00
10. การป้องกันการทุจริต
32.29
คะแนนเฉลี่ย

73.19

~3~
การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แนวทางการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรของราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำ
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน
1. มอบหมายให้ งานนิติกร สำนักปลัด จัดทำหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงรูป ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ รวมไปถึงประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แนวทางการปรับปรุงการปรับปรุงระบบการทำงาน
องค์การบริห ารส่ วนตำบลสั น กลาง จะมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้ บริการ เช่น การให้ บริการ ณ
จุ ด เดี ย ว (one stop service) การให้ บ ริ ก ารโดยใช้ ระบบ IT จะต้อ งมี ช่อ งทางให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1. มอบหมายให้ งานนิติกร สำนักปลัด จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
2. มอบหมายให้ งานนิติกร สำนักปลัด จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
3. มอบหมายให้ งานนิติกร สำนักปลัด จัดทำประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง (One Stop Service)

~4~
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แนวทางการปรับปรุงการป้องกันการทุจริต
ในด้านการป้ องกัน การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้บริหารต้องแสดงเจตจำนงหรือ
คำมั่น สั ญ ญาว่า จะปฏิ บั ติงานด้ วยความซื่ อสั ต ย์สุ จริต โปร่งใส และเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมมาภิ บ าล มี การจั ด
ทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้ อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กร
ชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2562)

