
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น 0-3670-6600 

ที ่ ลบ 80501 / -       วันที่  17  มกรำคม  2563   

เรื่อง  รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น    

  1. เรื่องเดิม 
      1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน 
ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยก ำหนดขั้นตอน
และเครื่องมือในกำรประเมินฯ ผ่ำนระบบ ITAS ดังนี้ 
            (1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียภำยใน( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในที่มีต่อหน่วยงำนของตน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้
อ ำนำจ ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
   (2) แบบวัดกำรรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร และตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
   (3 )  แบบตรวจกำร เปิ ด เ ผยข้ อมู ล ส ำธ ำ รณะ  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของ
หน่วยงำน เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดกำรป้องกัน
กำรทุจริต 
      1.2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่นได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและเครื่องมือที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด เรียบร้อยแล้ว 

  2. ข้อเท็จจริง 
      ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น ได้ผลคะแนนกำรประเมินฯ ร้อยละ 84.94 อยู่ใน
ระดับผลกำรประเมินฯ B โดยมีประเด็นและข้อเสนอแนะในกำรประเมินฯ ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็น ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร หน่วยงำนจัดท ำข้อตกลงหรือประกำศให้บุคลำกร
ทรำบถึงนโยบำยกำรไม่น ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไป
ใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีกำรจัดท ำประกำศข้อ
ปฏิบัติในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ใน
กำรปฏิบัติ ง ำนให้บุ คคลภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนทรำบให้ชัดเจน 

 

 
 

/ล ำดับ.... 
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ล าดับ ประเด็น ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

2 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน หน่วยงำนต้องมีมำตรกำรลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร 
เช่น กำรให้บริกำร ณ จุดเดียว (one stop service) 
กำรให้บริกำรโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทำงให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ 

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
3 กำรเปิดเผยข้อมูล หน่วยงำนต้องจัดท ำเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน ำ

ข้อมูลต่ำงๆลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐำนของ
องค์กร แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ บุคลำกร 
โครงกำรและกิจกรรม จะต้องมีกำรตรวจสอบและ
ต่ออำยุ เว็บไซต์ ให้ทันก ำหนดเวลำ พร้อมที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชำชนทรำบ รวมถึงมีกำรจัดท ำ
ช่องทำง E-service ให้แก่ผู้รับบริกำร สำมำรถขอรับ
บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ได้ 

 

  3. ข้อพิจารณา 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่นพิจำรณำแล้ว เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ เห็นควรมอบหมำยให้หน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังจั่นด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ล าดับ ส านัก/กอง การด าเนินการ หมายเหตุ 
1 กองคลัง - จัดท ำข้อตกลงหรือประกำศให้บุคลำกรในสังกัดทรำบ เกี่ยวกับ

กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำน โดยไม่น ำทรัพย์สินของหน่วยงำน
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
- จัดท ำประกำศข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอยืมทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และแจ้งให้บุคคลภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนทรำบให้ชัดเจน 

 

2 ส านักปลัด - จัดท ำมำตรกำร/ลดขั้นตอนในกำรให้บริกำรประชำชน เช่น   
กำรให้บริกำร ณ จุดเดียว (one stop service) 
- กำรให้บริกำรทำงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น 
โดยมีช่องทำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแจ้ง/เสนอแนะ     
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
- กำรน ำข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวังจั่น เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ให้ประชำชน
ทรำบ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กร แผนกำรด ำเนินงำน 
งบประมำณบุคลำกร โครงกำรและกิจกรรม 

 

 
 

/ล ำดับ... 
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ล าดับ ส านัก/กอง การด าเนินการ หมายเหตุ 
 ส านักปลัด - กำรจัดท ำช่องทำง E-service ให้แก่ผู้รับบริกำร โดยแสดงช่อง

ทำงกำรติดต่อที่ประชำชนหรือบุคคลภำยนอก สำมำรถขอรับ
บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนทำงเว็บไซต์
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น 

 

  4. ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ ทั้งนี้ ขอใช้หนังสือฉบับนี้ แจ้งให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบ 
และด ำเนินกำรในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

 

 
         (นำยอนุชำ  แสงก่ ำ) 
          หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 
 
 
        (นำยพีระ  โหมดเครือ) 
                 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น 
 
 
 
 
       (นำยอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
            ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
       
      (นำงน้ ำค้ำง  พลำยละหำร) 
          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


