การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

คํานํา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ ทุก
หนวยงาน ใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
เพื่อเปนการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง ใหบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตาน การทุจริต
และประพฤติมิชอบซึ่งกําหนดใหไดรอยละ ๘๐ ของหนวยงานที่เขารับการประเมินจะตองมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้น
ไป ภายในป พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน เพื่อเปนการยกระดับการดําเนินงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานใน
ปตอไป
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
มกราคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หัวขอ

หนา

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

๑

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

๒

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

๓

ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( IIT)

๓

ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)

๔

ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)

๔

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ

๕

-๑กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน วยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ประกอบดวย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้
เครื่องมือในการประเมิน
ตัวชี้วัด
แบบวัดการรับรู ของผูมีสวน ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่
ไดสวนเสียภายใน (IIT)
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอํานาจ
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรู ของผูมีสวน ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน
ไดสวนเสียภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(EIT)
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน
แบบตรวจการเปดเผย ขอมูล ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล
สาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต
(OIT)

น้ําหนัก
รอยละ ๓๐

รอยละ ๓๐
รอยละ ๔๐

๒. กําหนดเกณฑ การประเมิ นผลและการรายงานผลการประเมิ น ITA ในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับ ผลการ
ประเมินโดยจําแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี้
คะแนน
๙๕.๐๐ - ๑๐๐
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙
๐ - ๔๙.๙๙

ระดับ
AA
A
B
D
C
E
F

-๒ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT )
ตัวชี้วัด
คะแนน
๑. การปฏิบัติหนาที่
๘๑.๐๓
๒. การใชงบประมาณ
๕๗.๕๔
๓. การใชอํานาจ
๗๒.๘๑
๔. การใชทรัพยสินราชการ
๖๓.๘๖
๕. การแกไขปญหาการทุจริต
๖๐.๐๐
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT )
๖. คุณภาพการดําเนินงาน
๗๓.๓๙
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๖๙.๒๗
๘. การปรับปรุงการทํางาน
๖๘.๖๔
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )
๙. การเปดเผยขอมูล
๔.๐๐
๑๐. การปองกันการทุจริต
๐.๐๐
คะแนนเฉลี่ย

๔๒.๐๔

-๓การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
*********************
๑. ผลการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร งใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององคการบริห ารสว นตํ า บล
หนองแดง ในภาพรวมมีระดับคะแนน ๔๒.๐๔ จัดอยูในระดับ F
๒. ผลการประเมินแบงตามตั วชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ มีระดับ
คะแนน ๘๑.๐๓ สวนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต มีระดับคะแนน ๐.๐๐
๓. ผลการประเมินจํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ํากวา ๘๕.๐๐
ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( IIT)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบกพรอง
๑. แผนผังการแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการใหบริการประชาชนและกําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของแตละงานบริการ
ไมเปนปจจุบัน
๒. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ภายในหนวยงานไมครบทุกกระบวนงานทําใหเจาหนาที่ขาดความรู
ความเขาใจสําหรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. เจาหนาที่ภายในหนวยงานขาดความสนใจและการเอาใจใสในการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
การพัฒนาหรือการแกไข
๑. กําชับใหแตละงานบริการดําเนินการจัดทําแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการใหบริการประชาชนและการกําหนด
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของแตละงานบริการใหเปนปจจุบัน
๒. กําชับใหแตละงานบริการดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ แกบุคคลภายในและภายนอก
หนวยงาน
๓. สรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ภายในหนวยงานใหความสนใจและรูจักการเอาใจใสในการตอบแบบวัดการรับรูของผูมี
สวนไดสวนเสียภายใน

-๔ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ขอบกพรอง
๑. ขั้นตอนการใหบริการมีหลายขั้นตอนทําใหการบริการงานลาชา
๒. การใหบริการในแตละงานบริการ ไมสามารถอํานวยความสะดวกและเปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการได
เทาที่ควร
๓. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ไมครบทุกกระบวนงานทําใหประชาชนผูรับบริการขาดความรู
ความเขาใจในการรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
การพัฒนาหรือการแกไข
๑. ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการของแตละงานใหลดลงและรวดเร็วในการใหบริการ
๒. ปรับปรุงพัฒนาและอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนผูรับบริการทุกขั้นตอนของงานบริการใหประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด
๓. กําชับใหแตละงานบริการดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ผานชองทางที่หลากหลาย
ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบกพรอง
๑. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบแตละงานไมไดนําขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
๒. เจาหนาที่ขาดความรูและความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
๓. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานยังไมครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็นของแตละงาน
การพัฒนาหรือการแกไข
๑. มอบหมายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบแตละงานดําเนินการเผยแพรขอมูลงานบริการตาง ๆ บนเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบล
๒. จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจและแบงหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส
๓. ดําเนินการกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหครอบคลุมครบถวนทุกประเด็น
ของแตละงาน

-๕แนวทางการนําผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสู
การปฏิบัติ
๑. แตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
๒. มอบหมายหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
๓. ดํ าเนิ น การจั ดทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว างนายกองคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลกั บ พนั กงานส ว นตํ า บล
ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
๔. ติดตามผลการดําเนินงานของแตละงานที่รับผิดชอบเปนประจําทุกเดือน
๕. เผยแพรผลการดําเนิ นงานผานช องทางต าง ๆ ไดแก ปดประกาศ หอกระจายขาวหมูบาน และทางเว็บไซตข อง
หนวยงาน

