
รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลปากอดำ : 60.79 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : D

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัตหินาที่ 83.82

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.53

3 คุณภาพการดำเนินงาน 76.39

4 การใชอำนาจ 75.12

5 การใชงบประมาณ 74.17

6 การปรับปรุงการทำงาน 73.43

7 การใชทรัพยสินของราชการ 70.35

8 การแกไขปญหาการทุจริต 67.48

9 การเปดเผยขอมูล 64.98

10 การปองกันการทุจริต 12.50
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 60.79 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ D หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA ไดบาง แตยังไม

สอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาเทาที่ควร โดยหนวยงานมีประเด็นเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานอีกราวรอยละ 35-45 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถาม

ทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแกไขในจุดที่เปนปญหาโดยเรงดวนเพื่อใหสามารถยกระดับคะแนนในราย

ตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวม นำไปสูการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดหมายวาหากหนวยงานมีการวางแผนการดำเนินงาน

และจัดการความเสี่ยงที่ดีลวงหนาภายใตความรวมมือกันอยางเขมแขง็ของประชาคมภายในหนวยงาน จะนำมาสูความเชื่อมั่นศรัทธาแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นใน

ปตอๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนการ

ดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของปที่ผานมา โดยมี

ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวนที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่

จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลราย

ละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย เปนตน - แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความ

กาวหนา การดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปที่รับการประเมิน

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง

ซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิด

การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน / เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการ

หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36 / เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ

การปฏิบัติ หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียด

ของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน ทั้งนี้ตอง

เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน โดยเปนการดำเนินการหรือ

กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและ โปรงใส และตองเปนการดำเนินการในปที่รับการ

ประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน

รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน และเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงชองทางที่

บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยง

แนวโนม้
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ไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีขอมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอยาง

เชน ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน ซึ่งเปนรายงานผลของปที่ผานมา



ตวัชีว้ดัยอยที ่9.1 ขอมลูพืน้ฐาน

ขอมลูพืน้ฐาน

ขอ ประเดน็การตรวจ ความคดิเหน็ คะแนน

O1 โครงสราง ขอมลูไมครบ 0.00

O2 ขอมลูผูบรหิาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ ขอมลูไมครบ 0.00

O4 แผนยทุธศาสตรหรอืแผนพฒันาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมลูการตดิตอ 100.00

O6 กฎหมายทีเ่กีย่วของ 100.00

ขาวประชาสมัพนัธ

ขอ ประเดน็การตรวจ ความคดิเหน็ คะแนน

O7 ขาวประชาสมัพนัธ 100.00

การปฏสิมัพนัธขอมลู

ขอ ประเดน็การตรวจ ความคดิเหน็ คะแนน

O8 Q&A ไมมรีายการถาม-ตอบ ภายในป 2564 มลีาสดุ 2562 0.00

O9 Social Network 100.00



ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service ขอมูลไมครบ 0.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพสัดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ขอมูลไมครบ 0.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00



ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอมูลไมครบ 0.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอมูลไมครบ 0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ขอมูลไมครบ 0.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิตเิรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไมมีรองเรียนการทุจริต 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ขอมูลไมครบ 0.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ขอมูลไมครบ 0.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร ขอมูลไมครบ 0.00

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป ไมมีขอมูล 0.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เปนประกาศไมใชรายงานหรือกิจกรรม 0.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน

O38 การเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร ไมมีขอมูล 0.00

แผนปฏบิัตกิารปองกันการทจุริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบตักิารปองกนัการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกบัติดตามการดำเนนิการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

ไมมีขอมูล 0.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกนัการทจุริตประจำป ไมมีขอมูล 0.00

ตวัชีว้ัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ปองกันการทจุรติ

มาตรการสงเสรมิความโปรงใสและปองกนัการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเดน็การตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ขอมูลไมครบ 0.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

ขอมูลไมครบ 0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร




