การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง ประจำปงบประมาณพ.ศ.2564
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ 2564 ผลคะแนนของ องคการบริหารสวนตำบลปากชอง
ไดรอยละ 84.5 ระดับผลการประเมิน B ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

การวิเคราะหผลการประเมินในแตละตัวชี้วัด
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT)
แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณ
และทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของประชาชน จึง
ควรดำเนินการดังนี้
ตัวชี้วัด
คะแนน
ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง
1. การปฏิบัติหนาที่
87.13
จากผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีส วนได เสีย
ภายใน (IIT) พบวา ประเด็นที่ตองปรับปรุง ดังนี้
2. การใชงบประมาณ
81.65
1. การใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
3. การใชอำนาจ
83.15
2. แผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน
4. การใชทรัพยสินของราชการ
75.86
3. การสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา
5. การแกไขปญหาการทุจริต
87.55
คะแนนรวม IIT
83.07

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัด
คะแนน
1. คุณภาพการดำเนินงาน
81.09
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
81.03
3. การปรับปรุงระบบการทำงาน
74.59
คะแนนรวม EIT
78.9

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(OIT)
ตัวชี้วัด
คะแนน
1. การเปดเผยขอมูล
79.56
2. การปองกันการทุจริต
100
คะแนนรวม OIT
89.78

-2ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง
จากผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีส วนได เสีย
ภายนอก (EIT) พบวา ประเด็นที่ตองปรับปรุง ดังนี้
1. การปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมารับบริการไมเปน ไป
ตามขั้นตอน
2. การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน
3. ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการปฏิ บ ั ต ิ ง าน/การ
ใหบริการใหดีขึ้น
ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง
จากการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
พบว า อบต.ปากช อ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล แต ต  อ งให
ครบถวนและสมบูรณมากขึ้น

2. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวงานภาครัฐ
ประจำป พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง
หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครั ฐ ประจำป 2564 จำนวน 84.5 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน โดยมี ผ ลการประเมิ นระดั บ B
หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการสอดคลองตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA เปนสวนใหญ โดยมี
บางประเด็นที่จำเปนวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวรอยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถามทั้งหมด
ทั้งนี้ หนวยงานพึงพิจารณาประเด็ นย อยที่ ยังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางต อเนื ่ อง
คาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล
นอกจากนี้ การสงเสริมกลไกการทำงานที่เปดเผยจะสามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนไดมาก
ยิ่งขึ้นในปตอๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอยางเชน
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปนตน ซึ่งเปนรายงานผลของปที่ผานมา
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียด ยกตัวอยางเชน งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อ
จัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน และมีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง ยกตัวอยางเชน
งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อ ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน การซื้อหรือจาง เปน
ตน โดยเปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของปที่รับการประเมิน

-3- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหนวยงานผานชองทางออนไลน เพื่อชวยอำนวย
ความสะดวกแกผูขอรับบริการ โดยตองสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน
- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ของหนวยงานใช ยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
โดยมีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน เปนคูมือ ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจาหนาที่หรือพนักงาน
ตำแหนงใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร เปนตน
- แสดงความก า วหน า ในการดำเนิ น งานตามแผนดำเนิ น งานประจำป โดยมี เ นื ้ อ หาหรื อ รายละเอี ย ด
ความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช
ดำเนินงาน เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปที่ประเมิน
- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตำแหนงที่สำคัญ และการ
แบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรแสดง
โครงสรางที่ครอบคลุมทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ
- เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น
- สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และเพิ่มชองทางที่หลากหลายมากขึ้น
- สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง
- สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น

