การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

คำนำ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ที ่ ผ ่ า นมา มี เ จตนามุ ่ ง หวั ง ให้
หน่วยงานภาครัฐได้มี การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่ มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
2561 – 2580 )
รายงานผลการการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัด ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้
อำนาจ 4) การใช้ ท รั พ ย์ ส ิน ของทางราชการ 5) การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริต 6) คุ ณ ภาพการดำเนิ น งาน 7)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล (OIT) ซึ ่ ง ผลคะแนนครั ้ ง นี ้ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ผลการปฏิบ ั ต ิ งานของหน่ ว ยงานในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
องค์การบริห ารส่วนตำบลปากตม จึงได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตมในปี พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

สารบัญ
หน้า
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

2

3. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

2

4. ข้อเสนอแนะที่ต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น

3

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการปรับปรุง พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัด ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3)
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 4) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 5) การป้องกันการทุจริต 6) การใช้อำนาจ 7)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) คุณภาพการดำเนินงาน 9) การปรับปรุงระบบการทำงาน และ 10) การเปิดเผยข้อมูล
โดยประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และ
การเปิดเผยข้อมูล (OIT) สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ผ ลการประเมิน ITA ขององค์การบริห ารส่ว นตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากผลการประเมิ น ITA ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลปากตม อำเภอเชี ย งคาน จั ง หวั ด เลย
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ า มี ค ะแนน 60.59 คะแนน อยู ่ ใ นระดั บ การประเมิ น ระดั บ D ดั ง นี้
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
การปฏิบัติหน้าที่
84.43 คะแนน
การใช้งบประมาณ
74.05 คะแนน
การใช้อำนาจ
79.09 คะแนน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
72.54 คะแนน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
69.70 คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
คุณภาพการดำเนินงาน
85.67 คะแนน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
85.43 คะแนน
การปรับปรุงการทำงาน
80.17 คะแนน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การเปิดเผยข้อมูล
32.13 คะแนน
การป้องกันการทุจริต
31.25 คะแนน

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
จากผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงหลาย
หัวข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ
ในการตอบแบบประเมิน ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด
คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการประเมิน
ภาพรวมต่ำกว่า 85 คะแนน
จากผลคะแนน EIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ
การปรับปรุงการทำงาน พบว่า หน่วยงานเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
น้อย
จากผลคะแนน OIT พบว่าได้คะแนนน้อยมาก
เนื่องจากเป็นไฟล์ PDF ไม่มี URL ที่มาของข้อมูลที่
หน้าเวปไซต์หลักของหน่วยงาน ประเด็นที่ต้องปรับ
ปรับปรุงต้องเพิ่มที่มาของข้อมูลในช่องคำอธิบาย

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปากตม
2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินตามแบบ IIT, EIT และ OIT พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควร
รักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.2 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพัฒนาการดำเนินงานในด้านการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานควรเพิ่มหอกระจายเสียง เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
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2.3 ข้อเสนอแนะที่ต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น ผู้บริหารควรใช้มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้
1) การเปิดโอกาสให้ป ระชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส ่ว นได้เสีย ได้เข้ามามีส ่ว นร่ว มในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม โดยกำหนดให้มีเพิ่มมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาค
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในภาครวมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
2) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการ วาง
ระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ แนวทางการบันทึก
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และแนวทางป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็น ผู้มีส่ว นได้เสีย กับ ผู้ย ื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตลอดจนกลไกการกำกับติดตามกระบวนการ
ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม จึงควรผลักดันให้มีการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่ เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
3) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ำ
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ควรมีการกำหนด วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ำให้ชัดเจน ตลอดจนควรมีการกำหนด
กลไกการติดตามที่ ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพและมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างเต็มที่
4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม จะต้องทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์
เชิงลึกใน แต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน เช่นภารกิจในการให้บริการในการขออนุมัติ อนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้
อำนาจหน้าที่ และตำแหน่ ง เพราะผลการวิเ คราะห์ด ัง กล่า วอาจสามารถนำไปเป็น ข้ อ มู ล สำหรับ การจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตหรือการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาพรวมของจังหวัดได้
5) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบกลไกในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ใน
หน่วยงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม จะต้องมีการจัดทำกรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้วยการนำผลการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ของ

4
เจ้าหน้าที่ในภาพรวมของภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม มาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกั นผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องผลักดันให้มีการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตาม กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
6) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากตมต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการตามกรอบ
ระยะเวลาที่ เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำควรมีการกำหนดกรอบแนวทางที่แสดง
ถึงการให้ ความสำคัญกับ การกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดใน ทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นคำสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม และ ต้องผลักดันให้มีการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
ที่ ลย ๗๕๘๐๑/วันที่ 3 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
เรื่องเดิม
ตามที่ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ผลการประเมิน
ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามี
คะแนน 60.59 คะแนน อยู่ในระดับการประเมิน ระดับ D นั้น
ข้อเท็จจริง
สำนักปลัด ได้จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตมในปี พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ต่อไป
ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา
เห็น ควรประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการวิเ คราะห์ผ ลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตมในปี พ.ศ. 2563 ให้ทุกกองทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(นางสาวกัลนิกา บุรีแสง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ) จ.อ.
(ธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)
(นางนิยม ดีบัว)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
(ลงชื่อ)
(นายวิสิทธิ์ จันทะสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

