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ค ำน ำ 

                        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครฐั กลุ่มเป้าหมายไดร้บัทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าขอ้มลูผลการ
ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครฐัในการขบัเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทัง้สะทอ้นถึงความตัง้ใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเ้ป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทัง้ในระดับชาติและ
ระดบัสากล 
          รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี ้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชีว้ัดทั้ง 10 ตัวชีว้ัด ได้แก่  (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใชอ้  านาจ (4)การใชท้รพัยส์ินของราชการ (5) การแกไ้ขปัญหาการทจุริต (6) คณุภาพการ
ด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยขอ้มลู และ (10) การ
ปอ้งกนัการทุจริต โดยประเมินผลจากการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียภายใน (Internal) การรบัรูข้องผูร้บับริการ 
ผูม้าติดต่อ หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครัง้นี ้จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
          ส  านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครัง้นีจ้ะช่วย
สนับสนุนส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานไดร้่วมกนัขบัเคลื่อนการด าเนินงานภาครฐัภายใตก้รอบธรรม และประการส าคัญ
คือไดม้ีบทบาทในการผลกัดนักลไกในการป้องกนัการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอ้นภาพลกัษณเ์ชิง
บวกใหก้ับหน่วยงานภาครฐั และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perception 
Index : CP) ของประเทศไทยใหม้ีอนัดบัและผลคะแนนที่ดียิ่งขึน้ต่อไป รวมทัง้เป็นแนวทางการยกระดบัผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
          ส  านกัปลดั 
       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น 
        กมุภาพนัธ ์2564 
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รำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
***************************************************** 

1. หลักกำรและเหตุผล 
                   ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช) ไดพ้ฒันา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสรา้งความตระหนักให้
หน่วยงานภาครฐัมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคณุธรรม โดยใชช้ื่อว่า “ การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) “ ปัจจุบนั
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ไดถู้กก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่
ส  าคญัของยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือ
ว่าเป็นการยกระดับใหเ้ป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัให้
เป็น “มาตรการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครฐั          ทั่วประเทศจะตอ้งด าเนินการ โดยมุ่งหวงัให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม  
        จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
ประจ าปีงประมาณ 2563 จึงจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรุี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขึน้ เพื่อแสดงการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ที่มีรายละเอียดการ
วิเคราะห ์คือ จุดแข็งและจุดที่ตอ้งพัฒนาขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประเด็นที่ตอ้งพัฒนาและมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานใหดี้ขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       ในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหดี้ยิ่งขึน้ต่อไป 
2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   วังจั่น 
อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 
         ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น อ าเภอ
โคกส าโรง จงัหวดัลพบรุี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
    คะแนนภำพรวมหน่วยงำน : 79.01 คะแนน 

              ระดับผลกำรประเมิน : B                      
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                                        รายละเอียดคะแนนแต่ละตวัชีว้ดั

 
 

 
             
 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลวังจ่ันประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2563  คะแนนสูงสุดรำยตัวชีว้ัด 

             เมื่อพิจารณาตามตวัชีว้ัดพบว่า ตวัชีว้ดัที่ (1 การปฏิบติัหนา้ที่ ไดค้ะแนน :100.00 , 2 การใชอ้  านาจ ได้

คะแนน :100.00 , 3 การใชท้รพัยส์ินของราชการ ไดค้ะแนน :100.00 , 4 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต ไดค้ะแนน 

:100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสงูสดุ        สว่นตวัชีว้ดัที่ (10) การปอ้งกนัการทจุริต ไดค้ะแนน : 43.75 เป็นคะแนนต ่าสดุ

รายตวัชีว้ดั 
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3. กำรวิเครำะหข์้อมูล 

จากผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวัง
จั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การวิเคราะหข์อ้มูลในแต่ละตัวชีว้ัดแสดงใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ตอ้ง
พฒันาดงัต่อไปนี ้

3.1 จุดแข็ง (ตัวชีว้ัดทีไ่ด้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) จ ำนวน 5 ตัวชีว้ัดตำมล ำดับ คือ 
1) ตวัชีว้ดัที่ (1) การปฏิบติัหนา้ที่  โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสงูสุดรายตัวชีว้ัด

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน ( IIT) เก่ียวกับการ
ปฏิบติังานโดยยึดหลกัตามมาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปอย่างเท่าเทียมการปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถมีความรบัผิดชอบ มีคณุธรรม 

2) ตวัชีว้ดัที่ (3) การใชอ้  านาจ โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสงูสุดรายตัวชีว้ัดของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน (IIT) 
ต่อการใชอ้  านาจของผูบ้ังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหส้ิทธิประโยชนต่์าง ๆ การใชอ้  านาจสั่งการใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาเพื่อการ
บรหิารงานบคุคล 

3) ตวัชีว้ดัที่ (4) การใชท้รพัยส์ินของราชการ โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสงูสดุราย
ตวัชีว้ดัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน ( IIT) ต่อการใช้
ทรพัยส์ินของราชการโดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก แนวทางปฏิบติัและ
กระบวนการขออนญุาตใชท้รพัยส์ินของราชการ และก ากบัดแูลตรวจสอบการใชท้รพัยส์ินของราชการ 

4) ตวัชีว้ดัที่ (5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสงูสดุราย
ตวัชีว้ดัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน (IIT)  
ต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจริต โดยประเมินจากการที่ ผูบ้ริหาร ใหค้วามส าคัญ กับการต่อตา้นการทุจริต  มีการ
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกนัการทจุริตในหน่วยงาน การจดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต  เผา้ระวงัการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต  มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรบัปรุงการท างาน เพื่อป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน  สามารถรอ้งเรียนและส่งหลกัฐาน
ไดอ้ย่างสะดวก สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได ้

5) ตวัชีว้ดัที่ (2) การใชง้บประมาณ โดยรวมไดค้ะแนน : 99.58  ซึ่งเป็นคะแนนสงูสดุรายตวัชีว้ัด
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน ( IIT) เก่ียวขอ้งกับ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี การใชจ้่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง และการเบิกจ่ายเงินมี
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ลักษณะคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอือ้ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งส่ง เสริม
กระบวนการมีสว่นรว่มในการตรวจสอบการใชง้บประมาณ 

3.2 จุดทีต่้องพัฒนำ (ตัวชีว้ัดทีไ่ด้คะแนนน้อยกว่ำร้อยละ 90) จ ำนวน 5 ตัวชีว้ัดตำมล ำดับ คือ 
(1) ตวัชีว้ดัที่ (6) คณุภาพการด าเนินงาน โดยรวมไดค้ะแนน : 83.50 เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรบัรูข้องผูร้บับริการผูม้าติดต่อหรือผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียขององคก์ารบริหารสว่นต าบลวงัจั่น (EIT) ต่อคณุภาพ
การด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขัน้ตอน และระยะเวลาที่ก าหนด การใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติัรวมถึงจะตอ้งใหข้อ้มลูแก่ผูม้า
รบับริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มลู และประเมินการรบัรูเ้ก่ียวกบัประสบการณใ์นการถกู
เจา้หนา้ที่เรียกรบัเงินทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์น ๆ เพื่อแลกกบัการอนุมติั อนุญาตและบริการอ่ืน ๆ นอกจากนี ้
ยังประเมินการรับรูเ้ก่ียวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมที่จะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและสว่นรวมเป็นหลกั 

(2) ตวัชีว้ดัที่ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดค้ะแนน : 88.41 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู ้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เก่ียวกับการเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณะชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยขอ้มลูที่เผยแพร่จะตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั และประเมินถึงความสามารถ
ในการชีแ้จงและตอบค าถามรวมทัง้ช่องทางใหผู้ม้าติดต่อสามารถแสดงความเห็นและรอ้งเรียนการทจุรติ 

(3) ตัวชีว้ัดที่ (8) การปรบัปรุงระบบการท างาน โดยรวมไดค้ะแนน : 83.41 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรบัรูข้องผูร้บับริการผูม้าติดต่อหรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัจั่น (EIT) ต่อ
การปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีการ
ปรบัปรุงการใหบ้ริการ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและการสรา้ง
กระบวนการมีสว่นรว่มของภาคประชาชนเพื่อการปรบัปรุงการใหบ้รกิาร 

(4) ตัวชีว้ัดที่ (9) การเปิดเผยขอ้มูล โดยรวมไดค้ะแนน : 73.78 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
เผยแพร่ขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนับนเว็บไซตข์องหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น  ดงันี ้

         1.ขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มลูพืน้ฐาน ข่าวประชาสมัพนัธ ์การปฏิสมัพนัธข์อ้มลู 
         2.การบรหิารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบติังาน การใหบ้รกิาร 
             3.การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี การจดัซือ้       จดั
จา้งหรือแผนการจดัหาพสัด ุ
         4.การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
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         5.การสง่เสรมิความโปรง่ใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติและ
การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีสว่นรว่ม 
                         (5) ตวัชีว้ดัที่ (10) การป้องกนัการทุจริต โดยรวมไดค้ะแนน  : 43.75 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนไดร้บัทราบใน 2 ประเด็น คือ 
          1.การด าเนินการเพื่อการป้องกนัการทจุรติ 
          2.มาตรการภายในเพื่อปอ้งกนัการทจุรติ 
                               ซึ่งเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นตัง้ใจของหน่วยงานที่จะป้องกนัการทุจรติ                 ใน
หน่วยงานใหล้ดนอ้ยลง โดยการจดัท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและก ากบัติดตามการน าไปสู่การปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม 
4. ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับ รู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency : IIT)  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น  ไดค้ะแนนรวมเท่ากบั  99.91  อยู่ในระดบั AA  
บ่งชีใ้หเ้ห็นว่าผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในมีการรบัรูใ้นระดบัที่ดีต่อหน่วยงานของตนเอง ซึ่งประกอบดว้ยตวัชีว้ัด ดงันี ้
ตวัชีว้ดัที่ (1) การปฏิบติัหนา้ที่ ตวัชีว้ดัที่ (2) การใชง้บประมาณ (3) การใชอ้  านาจ ตวัชีว้ดัที่ (4) การใชท้รพัยส์ินของ
ทางราชการ (5) การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ  
             ซึ่งสะทอ้นประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างซื่อสตัยส์ุจริต มุ่งผลสมัฤทธิ์สงูสดุและค านึงถึงประโยชน์
สว่นรวมเป็นหลกัอย่างชดัเจน คณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency : EIT) ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัจั่น ไดค้ะแนนรวมเท่ากบั 85.10 อยู่ในระดบั   A   บงชีใ้หเ้ห็น
ว่าผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกมีการรบัรูใ้นระดบัที่ดีมากต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น  ซึ่งประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 
ดงันี ้ตวัชีว้ดัที่ (6) คณุภาพการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัที่ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตวัชีว้ดัที่ (8) การปรบัปรุงระบบ
การท างาน 
             4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Tensparency 
Assesinert : OIT) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น ไดค้ะแนนรวม เท่ากบั 58.76 อยู่ในระดบั D บ่งชีใ้หเ้ห็นว่ามี
การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงข้อมูล ไดอ้ยู่ในระดับที่ดี เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลพืน้ฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม  
ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั ดงันี ้ตวัชีว้ดัที่ (9) การเปิดเผยขอ้มลู และตวัชีว้ดัที่ (10) การปอ้งกนัการทจุริต จากตวัชีว้ดัทัง้ 2 
ขอ้ มีขอ้เสนอแนะ คือ   
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                    1) การเปิดเผยขอ้มูล เนน้การเผยแพร่ขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกับการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้น
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้งหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรพัยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสมัพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสมัพันธ์กับผูร้บับริการและประชาชนทั่วไป และการใหบ้ริการผ่านระบบ e-
service โดยตอ้งเผยแพร่ในหัวขอ้หรือต าแหน่งที่สามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มลูไดโ้ดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทัง้นี ้ตอ้ง
เป็นการเขา้ถึงผ่าน URL บนเว็บไซตห์ลกัของหน่วยงานโดยตรง  
                    2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะหผ์ลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรบัปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบติัตามมาตรการภายในและใหม้ีการก ากบัติดตามการน าไปปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส  าคญั ตอ้งมีการพฒันา
ทักษะ ความรูค้วามสามารถของบุคลากรผูดู้แลเว็บไซตข์องหน่วยงานในการปรบัปรุงระบบใหท้ันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซตไ์ดอ้ย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
5. ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนำเน่ืองจำกได้คะแนนต ่ำสุด 
                      คือตวัชีว้ดัที่ 10 การปอ้งกนัการทจุรติ ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 43.75 มีรายละเอียด ดงันี  ้
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     จากผลการประเมินขา้งตน้ แนวทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบติัของหน่วยงาน เพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่ น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขอ้ 
ค าถาม 035 , 042 , 043 คือ  
             1.การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสว่นรว่มของผูบ้รหิารสงูสดุคนปัจจบุนั 
             2.การด าเนินกิจการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุง พฒันา และส่งเสริม
หน่วยงานดา้นคณุธรรมและโปรง่ใส 
             3.มีขอ้มูลรายละเอียดการวิเคราะห ์ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะตอ้งแกไ้ข
โดยเรง่ด่วนที่มีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมิน ฯ ประเด็นที่จะตอ้งพฒันาใหดี้ขึน้แนวทางการน าผลการวิเคราะห์
ไปสูก่ารปฏิบติัของหน่วยงาน  
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6. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน เพ่ือขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึน้  
               กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ( ITA) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบดว้ย 10 ตวัชีว้ดั โดยก าหนดวิธีการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ดงันี ้
          เครื่องมือในการประเมิน                                 ตวัชีว้ดั     น า้หนกั 
 
                แบบวดัการรบัรู ้
      ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน 
                           (IIT) 

ตวัชีว้ดัที่ 1การปฏิบติัหนา้ที่    
 
  รอ้ยละ 30 

ตวัชีว้ดัที่ 2 การใชง้บประมาณ 
ตวัชีว้ดัที่ 3 การใชอ้  านาจ 
ตวัชีว้ดัที่ 4 การใชท้รพัยส์ินของราชการ 
ตวัชีว้ดัที่ 5 การแกไ้ขปัญหาทจุรติ 

                   แบบวดัการรบัรู ้
    ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก 
                         (EIT) 

ตวัชีว้ดัที่ 6 คณุภาพการด าเนินงาน  
  รอ้ยละ 30 ตวัชีว้ดัที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตวัชีว้ดัที่ 8 การปรบัปรุงระบบการท างาน 
            แบบตรวจสอบการเปิดเผย 
              ขอ้มลูสาธารณะ (OIT) 

ตวัชีว้ดัที่ 9 การเปิดเผยขอ้มลู 
   รอ้ยละ 30 

ตวัชีว้ดัที่ 10 การปอ้งกนัการทจุรติ 
              ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลกัษณะค่าคะแนนควบคู่กบัผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงันี ้
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                  ตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ประเด็นที่ 21 การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 – 2580) โดยในระยะแรกของแผนแม่บท ฯ (พ.ศ. 2561 – 2565 ไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี ้วัดให้
หน่วยงานภาครฐัที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ ์(85 คะแนน มีสดัส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80) และแผนงาน
บูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ไดก้ าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ใหห้น่วยงานภาครฐัที่มี
ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑม์ีสดัสว่นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 
                 ทัง้นี ้ แมว้่าผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
วงัจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จะมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑท์ี่ส  านกังาน ป.ป.ช. ก าหนดค่าเปา้หมายไวแ้ลว้ 
แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ตาล ก็ยงัคงตอ้งยกระดบัผลการประเมิน ฯ โดยการ
วิเคราะหจ์ากผลการประเมิน ฯ ในปีที่ผ่านมา 
                 จากผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหาร
สว่นต าบลวงัจั่น อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรุี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัจั่น 
จึงมีมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อขบัเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานใหดี้ขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหดี้ยิ่งขึน้ต่อไป ดงันี  ้
              น ำข้อเสนอแนะจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปสู่กำรปฏิบัติของ
หน่วยงำน โดยกำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และกำร
ก ำกับติดตำม 

                      ✿ แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT)  
                      (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
                            ตวัชีว้ดัที่ (9) การเปิดเผยขอ้มลู ได้คะแนน 73.78 
 ที่                   มาตรการ   ขัน้ตอนหรือวิธีการ  ผูร้บัผิดชอบ การก ากบัติดตาม 
 1 หน่วยงานตอ้งปรบัปรุงเว็บไซตห์ลกั 

ของหน่วยงาน โดยตอ้งน าขอ้มลูต่าง ๆ 
 ลงใหค้รบถว้น เช่น ขอ้มลูดา้นการ 
บรหิารงานทั่วไป งบประมาณ การ 
จดัซือ้จดัจา้งหรือจดัหาพสัดแุละการ 
บรหิารทรพัยากรบคุคลรวมทัง้ 
ข่าวประชาสมัพนัธ ์และมีช่องทาง 

-ก าหนดผูร้บัผิดชอบในการ 
ประสานงานกบัผูจ้ดัท า 
เว็บไซต ์เพื่อปรบัปรุง 
ขอ้มลูเว็บไซตข์องหน่วย 
งานใหเ้ป็นปัจจบุนั และ 
-แจง้ผูจ้ดัท าเว็บไซตเ์พิ่ม 
ช่องทาง E Service เพื่อ 
 

ผูร้บัผิดชอบ 
ส านกัปลดั/ 
กองคลงั 

รายงานความ 
กา้วหนา้และสรุป ฯ 
ณ สิน้ปี 
งบประมาณ 
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 ที่                   มาตรการ   ขัน้ตอนหรือวิธีการ  ผูร้บัผิดชอบ การก ากบัติดตาม 
 การปฏิสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารและ 

ประชาชนทั่วไปและการใหบ้รกิาร 
ผ่านระบบ e-service โดยตอ้ง 
เผยแพรใ่นหวัขอ้หรือต าแหน่งที่ 
สามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มลูได ้
โดยง่าย ทกุช่วงเวลา ทัง้นี ้ 
ตอ้งเป็นการเขา้ถึงผ่าน URL บน 
เว็บไซตห์ลกัของหน่วยงานโดยตรง 
 
 
 
 
 

เป็นช่องทางใหบ้คุคล 
ภายนอกสามารถขอรบั 
บรกิารผ่านช่องทาง 
ออนไลน ์
-แจง้ผูจ้ดัท าเว็บไซตใ์ห ้
สืบคน้ขอ้มลูไดโ้ดยง่าย 
ทกุช่วงเวลา โดยตอ้งเป็น 
การเขา้ถึงผ่าน URL บน 
เว็บไซตห์ลกัของ 
หน่วยงานโดยตรง  
 

  

                       ตวัชีว้ดัที่ (10) การปอ้งกนัการทจุรติ ได้คะแนน 43.75 
 ที่                   มาตรการ   ขัน้ตอนหรือวิธีการ  ผูร้บัผิดชอบ   การก ากบัติดตาม 
 1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

ของหน่วยงาน หน่วยงานจะตอ้ง 
จดัประชมุเตรียมความพรอ้มเพื่อเขา้รบั 
การประเมิน ITA ก่อนจะศกึษาและ 
วิเคราะหผ์ลการประเมินของปีที่ผ่านมา 
เพื่อก าหนดแนวทางการปรบัปรุงและ 
พฒันา จากนัน้จดัท าแนวทางการ 
ปฏิบติัตามมาตรการภายในและใหม้ีการ 
ก ากบัติดตามการน าไปปฏิบติัอย่าง 
เป็นรูปธรรม และตอ้งมีการพฒันา 
ทกัษะ ความรูค้วามสามารถของ 
บคุลากรผูด้แูลเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
ในการปรบัปรุงระบบใหท้นัสมยั 
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต ์
ไดอ้ย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

-หน่วยงานจดัประชมุ 
ชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจ 
และแบ่งหนา้ที่รบัผิดชอบ 
ในการจดัเตรียมขอ้มลู 
ในการประเมินคณุธรรม 
และความโปรง่ใส 
-หน่วยงานก าหนด 
มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม 
และความโปรง่ใสภายใน 
หน่วยงานใหค้รอบคลมุ 
ครบถว้นทกุประเด็น 
ของแต่ละงาน 
 

ส านกัปลดั รายงานความ 
กา้วหนา้และ 
สรุป ฯ 
ณ สิน้ปี 
งบประมาณ 
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ที่                   มาตรการ   ขัน้ตอนหรือวิธีการ  ผูร้บัผิดชอบ การก ากบัติดตาม 
  -หน่วยงานมอบหมาย 

เจา้หนา้ที่รบัผิดชอบงาน 
ในแต่ละดา้น ด าเนินการ 
เผยแพรข่อ้มลูงานบรกิาร 
ต่าง ๆบนเว็บไซตข์อง 
หน่วยงาน 
-หน่วยงานมอบหมาย 
เจา้หนา้ที่ผูด้แูลเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน ปรบัปรุง 
ระบบใหท้นัสมยัและมีการ 
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต ์
ไดอ้ย่างรวดเรว็และ 
มีประสิทธิภาพ 
-หน่วยงานติดตามผล 
การด าเนินงานของแต่ละ 
งานที่รบัผิดชอบเป็น 
ประจ าทกุเดือน 
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              จัดท ำและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน พร้อมทัง้ต้องเปิดเผยข้อมูล 
บนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงำน เพ่ือให้มีข้อมูลพร้อมในกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(OIT) โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยตัวชีว้ัด คือ 
                 ตวัชีว้ดัที่ 9 การเปิดเผยขอ้มลู 
                 ตวัชีว้ดัย่อยที่ 9.1 ขอ้มลูพืน้ฐาน 
                 ผูร้บัผิดชอบ ส านกัปลดั 
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               ตวัชีว้ดัย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน 
                ผูร้บัผิดชอบ ส านกัปลดั 

 
2564 
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               ตวัชีว้ดัย่อยที่ 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ 
                ผูร้บัผิดชอบ ส านกัปลดั 

 2564 

2564 



 

 

  
รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น 18 

 

 
 

 
                 ตวัชีว้ดัย่อยที่ 9.4 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
                 ผูร้บัผิดชอบ ส านกัปลดั 

 
 

2564 



 

 

  
รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น 19 

 

 
                ตวัชีว้ดัย่อยที่ 9.5 การสง่เสรมิความโปรง่ใส 
                 ผูร้บัผิดชอบ ส านกัปลดั 

 

2564 



 

 

  
รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น 20 

 

 
                 ตวัชีว้ดัที่ 10 การปอ้งกนัการทจุรติ 
                 ตวัชีว้ดัย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกนัการทจุรติ 
                 ผูร้บัผิดชอบ ส านกัปลดั 

 
 



 

 

  
รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น 21 

 

 
                ตวัชีว้ดัย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปอ้งกนัการทจุรติ 
                 ผูร้บัผิดชอบ ส านกัปลดั 

 

2564 



 

 

  
รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น 22 

 

 

 

 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

19  / ๒๕64 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ 

เพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                   --------------------------------------------------- 

                       ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใน
ระยะแรกได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
นั้น 

   ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงเห็นความสำคัญของการประเมิน ฯ ดังกล่าว 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี เพ่ือให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายกับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะทำงาน/
คณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีองค์ประกอบคณะทำงาน/คณะกรรมการ และอำนาจและ
หน้าที่ ดังนี้ 

                        องค์ประกอบ 
1) นางน้ำค้าง  พลายละหาร          นายก อบต.วังจั่น                   ประธานคณะทำงาน 
2) นางขวัญดาว  กำเนิดสิงห์          รองนายก อบต.วังจั่น          รองประธานคณะทำงาน 
3) นายอภิศักดิ์  หันทิพย์              ปลัด อบต.วังจั่น                            คณะทำงาน 
4) นายพีระ      โหมดเครือ           รอง ปลัด. อบต.วัง                         คณะทำงาน 
5) นางพรนิภา   ชอบดี                 ผู้อำนวยการกองคลัง                      คณะทำงาน 
6) นายศราวุฒิ   ศักดิ์ดี                 ผู้อำนวยการกองช่าง                      คณะทำงาน 
7) นายรัฐพงศ์    กินจำปา             ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม        คณะทำงาน 



 

 

  
รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น 23 

 

 
8) นายอนุชา    แสงก่ำ                หัวหน้าสำนักปลัด                         คณะทำงานและ 

                                                                                       เลขานุการ              
9) นางสาวสุนทรี ทองพร          เจ้าพนักงานธุรการ                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
10)  นางณราพร  น้อยประถม        นักวิชาการเงินและบัญชี                  ผูช้่วยเลขานุการ 
11) นางสาวดวงกมล แก่นสิงห์        นักวิชาการศึกษา                          ผูช้่วยเลขานุการ 
12) นางสาวคนิษฐา  สงวนชม         นักพัฒนาชุมชน                          ผูช้่วยเลขานุการ 

 
อำนาจและหน้าที่ 
(1) วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาหาจุดบกพร่อง

และแนวทางการแก้ไขและพัฒนาผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

(2) ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปฏิทิน
การประเมิน ITA เพ่ือนำมากำหนดนโยบาย/มาตรการ รวมทั้งแผนงานเพ่ือยกระดับ
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ดำเนินการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดับ
ผลคะแนนการประเมิน ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
3.(1) ก่อนการประเมิน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมิน 
3.(2) ระหว่างการประเมิน เพ่ือติดตาม/แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
3.(3) หลังการประเมิน เพ่ือสรุปผลพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.(4) ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA อย่างเป็นทางการ เพ่ือวิเคราะห์
ข้อบกพร่องและกำหนดแนวทาง/แผนงานเพื่อพัฒนา/รักษาระดับผลคะแนนการ
ประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป 

                             (4) มอยหมายหน่วยงานและบุคลากรดำเนินการสนับสนุนการประเมิน ITA ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบเวลาปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 

                            (5) เปิดเผยผลการดำเนินการของคณะทำงาน/คณะกรรมการ ฯ ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                            (6) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะทำงาน/คณะกรรมการ ฯ มอบหมาย                          
                                   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                            
                     สั่ง  ณ   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2564  
 

                                                                               
                  ( นางน้ำค้าง   พลายละหาร )   

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 



 

 

  
รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น 24 

 

 
 

 

                                           

     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
     10  / ๒๕64 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานในภาครัฐ ( ITA ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                                   --------------------------------------------------- 

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาคในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  โดยใช้เครื่องมือ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการ
ประเมิน และงบประมาณในปี พ.ศ.2564 ให้ได้ค่าคะแนน 85 คะแนน นั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลพบุรี จึงขอความ
ร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งทั่วประเทศ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในภาครัฐ ( ITA )  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 
                    ๑. นายพีระ   โหมดเครือ  ตำแหน่ง  รองปลัด อบต.          หัวหน้าคณะทำงาน 
                    ๒. นายอนุชา   แสงก่ำ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน  
                    รับผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่  9.1  9.3 9.4 9.5 10.1 
                    3. นางพัชรี   บุญยืน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าคณะทำงาน  
                    4. นางสาวนงนุช   ดำขำ ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
                    รับผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ตัวชี้วัดที่  (OIT)  9.2 9.3 
                   5. นางสาวสนุทรี  ทองพร ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   คณะทำงาน  
                    รับผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ตัวชี้วัดที่ (OIT) 9.2 9.5 10.1 10.2 
                  6. นางสาวคนษิฐา  สงวนชม ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  คณะทำงาน  
                     รับผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ตัวชี้วัดที่ (OIT)      10.1   
                  7. นางพรนิภา  ชอบดี ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าคณะทำงาน  
                  8. นางณราพร  น้อยประถม ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะทำงาน 
                   9.นางเบญจมาศ  หลักแหลม ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คณะทำงาน 
                      รับผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ตัวชี้วัดที่ (OIT)  9.3   
                      มีหน้าที ่
                            1.จัดทำรายละเอียดข้อมูลดังไปนี้ 
                               1.1 ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลขององค์การบร ิหารส่วนตำบลวังจ ั ่นและข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
                               1.2 การบริหารงานได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ   



 

 

  
รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น 25 

 

                               1.3 การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดชื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                  
                               1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารงานบุคคล การ
ดำเนินการตารมนโยบายการบริหารงานบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                               1.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการร้องเรียนการทุจริต 
                          2. เปิดเผยข้อมูลต่างๆให้สาธารณชนทราบผ่านเว็ปไซต์ ของ อบต.วังจั่น      
                          3. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของ อบต.วังจั่น ให้สาธารณชนทราบตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนด 
                          4. รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลของ อบต วังจั่น ให้ผู้บริหารทราบเมื่อทำการเปิดเผยข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว  ครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ีสำงาน ป.ป.ช. กำหนด 

                          ให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  หากเกิดปัญหาให้รายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่นทราบทันที 
                           
                          ทั้งนี้  ตัง้แต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                            
             สั่ง  ณ   วันที่ 15  มกราคม พ.ศ.  2564  
 

 

        (ลงชื่อ)         

                  ( นางน้ำค้าง   พลายละหาร )   

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 

 

 


