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ค ำน ำ 

                        การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณม์ุ่งหวังใหห้น่วยงาน 
ภาครฐั กลุ่มเป้าหมายไดร้บัทราบระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าขอ้มูลผล
การประเมินรวมทัง้ขอ้เสนอแนะไปปรบัใชใ้นการพฒันาและยกระดบัการด าเนินงานของหนว่ยงานไดอ้ย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครฐัในการขบัเคล่ือนมาตรการเชิงบวกดว้ย
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต รวมทัง้สะทอ้นถึงความตัง้ใจของหน่วยงานในการยกระดบัมาตรฐาน
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเ้ป็นท่ีประจกัษต์อ่สาธารณะทัง้ในระดบัชาติ
และระดบัสากล 
          รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครฐัฉบบันี ้ประกอบดว้ยผลคะแนนจากตวัชีว้ดัทัง้ 10 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ (1) การปฏิบตัิหนา้ท่ี (2) 
การใชง้บประมาณ (3) การใชอ้  านาจ (4)การใชท้รพัยส์ินของราชการ (5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต (6) 
คณุภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย
ขอ้มลู และ (10) การปอ้งกนัการทจุรติ โดยประเมินผลจากการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภายใน (Internal) 
การรบัรูข้องผูร้บับริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครัง้นี ้จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
ปฏิบตังิานของหนว่ยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ส  านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครัง้นีจ้ะช่วย
สนบัสนนุสง่เสรมิและยกระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานไดร้่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใตก้รอบธรรม และประการ
ส าคญัคือไดมี้บทบาทในการผลักดนักลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CP) ของประเทศไทยใหมี้อันดบัและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึน้ต่อไป รวมทั้ง
เป็นแนวทางการยกระดบัผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตอ่ไป 
          ส  านกัปลดั 
       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น 
        กมุภาพนัธ ์2565 
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รำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวังจ่ัน อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

***************************************************** 
1. หลักกำรและเหตุผล 
                   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ได้
พฒันาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสรา้งความ
ตระหนักใหห้น่วยงานภาครฐัมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใชช่ื้อว่า “ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) “ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ไดถ้กูก าหนดเป็นกลยทุธท่ี์ส าคญัของยทุธศาสตรช์าติว่าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 
ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดบัใหเ้ป็นการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐ          
ทั่วประเทศจะตอ้งด าเนินการ โดยมุง่หวงัใหห้น่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รบัการประเมินไดร้บัทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพฒันาและยกระดบัหน่วยงานในดา้นคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้
อยา่งเหมาะสม  
        จากผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น 
ประจ าปีงประมาณ 2564 จึงจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรุี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขึน้ เพ่ือแสดงการวิเคราะหผ์ลประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานฯ ท่ีมีรายละเอียด
การวิเคราะห ์คือ จุดแข็งและจุดท่ีตอ้งพฒันาขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประเด็นท่ีตอ้งพฒันาและมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานเพ่ือขบัเคล่ือนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานใหดี้ขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางการยกระดบัผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       
ในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหดี้ยิ่งขึน้ตอ่ไป 
2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   
วังจ่ัน อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 
         ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรุี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    คะแนนภำพรวมหน่วยงำน :   98.85 คะแนน 

              ระดับผลกำรประเมิน : AA                
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                                        รายละเอียดคะแนนแตล่ะตวัชีว้ดั 
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3. กำรวิเครำะหข้์อมูล 
จากผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

วงัจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การวิเคราะหข์อ้มลูในแต่ละตวัชีว้ดัแสดงใหเ้ห็นถึงจดุแข็ง และจดุท่ี
ตอ้งพฒันาดงัตอ่ไปนี ้

                    จุดแข็ง (ตัวชีวั้ดทีไ่ด้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) จ ำนวน 7 ตัวชีวั้ดตำมล ำดับ คือ 
1) ตวัชีว้ัดท่ี (1) การปฏิบัติหน้าท่ี  โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดราย

ตัวชีว้ัดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรูบุ้คลากรภายใน ( IIT) 
เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
วงัจั่น มีความโปร่งใส ปฏิบตัิงานตามขัน้ตอน ระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นไปอย่างเท่าเทียมการปฏิบตัิหนา้ท่ี
มุง่มั่นเตม็ความสามารถมีความรบัผิดชอบ มีคณุธรรม 

2) ตวัชีว้ัดท่ี (2) การใชง้บประมาณ โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00  ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดราย
ตัวชีว้ัดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรูบุ้คลากรภายใน ( IIT) 
เก่ียวขอ้งกบัแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี การใชจ้่ายงบประมาณ กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง และการ
เบิกจา่ยเงินมีลกัษณะคุม้คา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์โปรง่ใส ไม่เอือ้ประโยชนต์อ่ตนเองหรือพวกพอ้ง รวมทัง้
สง่เสรมิกระบวนการมีสว่นรว่มในการตรวจสอบการใชง้บประมาณ 

3) ตวัชีว้ดัท่ี (3) การใชอ้  านาจ โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตวัชีว้ดั
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบ้คุลากรภายใน (IIT) 
ตอ่การใชอ้  านาจของผูบ้งัคบับญัชาของตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน การคดัเลือกบคุลากรเพ่ือใหส้ิทธิประโยชนต์า่ง ๆ การใชอ้  านาจสั่งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเพ่ือการ
บรหิารงานบคุคล 

4) ตวัชีว้ดัท่ี (4) การใชท้รพัยส์ินของราชการ โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสงูสดุ
รายตวัชีว้ดัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบ้คุลากรภายใน ( IIT) ตอ่
การใชท้รพัยส์ินของราชการโดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก แนวทาง

             เม่ือพิจารณาตามตวัชีว้ดัพบว่า ตวัชีว้ดัท่ี (1 การปฏิบตัิหนา้ท่ี ไดค้ะแนน :100.00 , 2 การใชง้บประมาณ 

ไดค้ะแนน :100.00 , 3 การใชอ้  านาจ ไดค้ะแนน :100.00 , 4 การใชท้รพัยส์ินของราชการ ไดค้ะแนน :100.00 ,    

5.การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  ไดค้ะแนน :100.00 , 6.การเปิดเผยขอ้มูล ไดค้ะแนน :100.00 ,7.การป้องกันการ

ทุจริต  ไดค้ะแนน :100.00 ,  ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด      ส่วนตวัชีว้ดัท่ี (10) การปรบัปรุงการท างาน ไดค้ะแนน : 

94.54  เป็นคะแนนต ่าสดุรายตวัชีว้ดั 
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ปฏิบตัิและกระบวนการขออนุญาตใชท้รพัยส์ินของราชการ และก ากับดูแลตรวจสอบการใชท้รพัยส์ินของ
ราชการ 

5) ตวัชีว้ดัท่ี (5) การแกไ้ขปัญหาการทจุริต โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสงูสุด
รายตวัชีว้ดัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบ้คุลากรภายใน (IIT)  
ตอ่การแกไ้ขปัญหาการทจุริต โดยประเมินจากการท่ี ผูบ้รหิาร ใหค้วามส าคญั กบัการตอ่ตา้นการทจุริต  มีการ
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต  เผา้ระวงัการทจุริต ตรวจสอบการทจุริต  มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงานไปปรบัปรุงการท างาน เพ่ือปอ้งกนัการทจุรติในหนว่ยงาน สามารถรอ้งเรียน
และสง่หลกัฐานไดอ้ยา่งสะดวก สามารถตดิตามผลการรอ้งเรียนได ้

6) ตวัชีว้ดัท่ี (6) การเปิดเผยขอ้มลู โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสงูสดุรายตวัชีว้ดั
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนับนเว็บไซต์
ของหนว่ยงาน (OIT) เพ่ือเปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของหนว่ยงานใหส้าธารณชนทราบใน 5 ประเดน็  ดงันี ้

         1.ขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มลูพืน้ฐาน ขา่วประชาสมัพนัธ ์การปฏิสมัพนัธข์อ้มลู 
         2.การบรหิารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบตังิาน การใหบ้รกิาร 
             3.การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซือ้      
จดัจา้งหรือแผนการจดัหาพสัด ุ
         4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารทรพัยากร
บคุคล การด าเนินการตามนโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
         5.การส่งเสริมความโปรง่ใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต
และการเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีสว่นรว่ม 
                             7) ตวัชีว้ดัท่ี (7) การปอ้งกนัการทุจริต โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสงูสุดราย
ตวัชีว้ัดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนับน
เว็บไซตข์องหน่วยงาน (OIT) เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนไดร้ับทราบใน          
2 ประเดน็ คือ 
          1.การด าเนินการเพ่ือการปอ้งกนัการทจุรติ 
          2.มาตรการภายในเพ่ือปอ้งกนัการทจุรติ 
                               ซึ่ ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่ นตั้งใจของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริต                 
ในหนว่ยงานใหล้ดนอ้ยลง โดยการจดัท ามาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสและก ากบัติดตามการน าไปสู่การปฏิบตัิ
อยา่งเป็นรูปธรรม 
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                                 8) ตวัชีว้ดัท่ี (8) ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมไดค้ะแนน :97.05  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรบัรูข้องผูร้บับริการผูม้าติดตอ่หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเก่ียวกับการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณะชน
ผา่นชอ่งทางท่ีหลากหลาย โดยขอ้มลูท่ีเผยแพรจ่ะตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจบุนั และประเมินถึงความสามารถใน
การชีแ้จงและตอบค าถามรวมทัง้ชอ่งทางใหผู้ม้าติดตอ่สามารถแสดงความเห็นและรอ้งเรียนการทจุริต 

          9) ตวัชีว้ดัท่ี (9) คณุภาพการด าเนินงาน โดยรวมไดค้ะแนน :96.86 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรบัรูข้องผูร้บับริการผูม้าติดตอ่หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น (EIT) ต่อ
คณุภาพการด าเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีของหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน 
ขัน้ตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด การใหบ้รกิารอยา่งเทา่เทียมกนัไมเ่ลือกปฏิบตัิรวมถึงจะตอ้งใหข้อ้มลูแก่ผูม้ารบั
บริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล และประเมินการรบัรูเ้ก่ียวกับประสบการณใ์นการถูก
เจา้หนา้ท่ีเรียกรบัเงินทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์น ๆ เพ่ือแลกกบัการอนมุตัิ อนญุาตและบริการอ่ืน ๆ นอกจากนีย้งั
ประเมินการรบัรูเ้ก่ียวกบัการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมท่ีจะตอ้งค านงึถึงประโยชนข์องประชาชน
และสว่นรวมเป็นหลกั 
                                 10) ตวัชีว้ดัท่ี (10) การปรบัปรุงการท างาน โดยรวมไดค้ะแนน :94.54  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรบัรูข้องผูร้บับริการผูม้าติดต่อหรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น (EIT) 
ต่อการปรบัปรุงระบบการท างานในประเด็นท่ีเก่ียวกับคุณภาพการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ี หน่วยงานมีการ
ปรบัปรุงการใหบ้ริการ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงานเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและการสรา้ง
กระบวนการมีสว่นรว่มของภาคประชาชนเพื่อการปรบัปรุงการใหบ้รกิาร 
4. ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( Internal Integrity and 
Transparency : IIT)  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น  ไดค้ะแนนรวมเทา่กบั  100.00  อยูใ่นระดบั AA  
บ่งชีใ้หเ้ห็นว่าผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายในมีการรบัรูใ้นระดบัท่ีดีต่อหน่วยงานของตนเอง ซึ่งประกอบดว้ยตวัชีว้ัด 
ดงันี ้ตวัชีว้ัดท่ี (1) การปฏิบตัิหนา้ท่ี ตวัชีว้ัดท่ี (2) การใชง้บประมาณ (3) การใชอ้  านาจ ตวัชีว้ดัท่ี (4) การใช้
ทรพัยส์ินของทางราชการ (5) การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ  
             ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและค านึงถึง
ประโยชนส์ว่นรวมเป็นหลกัอยา่งชดัเจน คณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency : EIT) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น ไดค้ะแนนรวมเทา่กบั 96.15 อยูใ่นระดบั   AA    
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4.3 บงชีใ้หเ้ห็นว่าผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกมีการรบัรูใ้นระดบัท่ีดีมากตอ่องคก์ารบริหารส่วนต าบล
วงัจั่น ซึ่งประกอบดว้ยตวัชีว้ดั ดงันี ้ตวัชีว้ดัท่ี (6) คณุภาพการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัท่ี (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตวัชีว้ดัท่ี (8) การปรบัปรุงระบบการท างาน 
             4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเ ปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Tensparency Assesinert : OIT) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจั่น ไดค้ะแนนรวม เท่ากบั 100.00 อยูใ่นระดบั 
AA บง่ชีใ้หเ้ห็นว่ามีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะของหน่วยงานเพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยู่ใน
ระดบัท่ีดี เป็นการเปิดเผยขอ้มลูพืน้ฐานตา่ง ๆ ท่ีเป็นปัจจบุนัของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน
อย่างครบถว้นสมบรูณแ์ละง่ายตอ่การเขา้ถึง และแสดงเจตนารมณใ์นการปอ้งปรามการทจุริตโดยมีมาตรการท่ี
เป็นรูปธรรม  ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั ดงันี ้ตวัชีว้ดัท่ี (9) การเปิดเผยขอ้มลู และตวัชีว้ดัท่ี (10) การปอ้งกนัการทจุริต 
จากตวัชีว้ดัทัง้ 2 ขอ้ มีขอ้เสนอแนะ คือ   
                    1) การเปิดเผยขอ้มูล เนน้การเผยแพร่ขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกับการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ยขอ้มูล
ดา้นการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจดัซือ้จดัจา้งหรือจดัหาพสัดแุละการบริหารทรพัยากรบคุคล รวมทัง้
ขา่วประชาสมัพนัธ ์และมีชอ่งทางการปฏิสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารและประชาชนทั่วไป และการใหบ้รกิารผา่นระบบ 
e-service โดยตอ้งเผยแพรใ่นหวัขอ้หรือต าแหน่งท่ีสามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มลูไดโ้ดยง่าย ทกุช่วงเวลา ทัง้นี ้
ตอ้งเป็นการเขา้ถึงผา่น URL บนเว็บไซตห์ลกัของหนว่ยงานโดยตรง  
                    2) การป้องกันการทุจริต จดัประชุมเตรียมความพรอ้มเขา้รบัการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะหผ์ลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรบัปรุงและพฒันา จากนัน้จดัท าแนวทางการ
ปฏิบตัิตามมาตรการภายในและใหมี้การก ากับติดตามการน าไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีส าคญั ตอ้งมีการ
พฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถของบคุลากรผูด้แูลเว็บไซตข์องหนว่ยงานในการปรบัปรุงระบบใหท้นัสมยัและ
มีการตดิตอ่ส่ือสารผา่นเว็บไซตไ์ดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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5. ประเดน็ทีจ่ะต้องพัฒนำเน่ืองจำกได้คะแนนต ่ำสุด 

                 ✿ คือตวัชีว้ดัท่ี 8 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 97.05  มีรายละเอียด ดงันี ้
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                 ✿ ตวัชีว้ดัท่ี 9 คณุภาพการด าเนินงาน ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 96.86  มีรายละเอียด ดงันี  ้
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 ตวัชีว้ดัท่ี 10 การปรบัปรุงการท างาน  ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 94.54 มีรายละเอียด ดงันี ้
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     จากผลการประเมินขา้งตน้ แนวทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสูก่ารปฏิบตัิของหน่วยงาน เพ่ือยกระดบัผลการ
ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสขององคก์ารบริหารสว่นต าบลวงัจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   คือ  
 
                   แบบวดัความรูผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) การจดัส่งขอ้มูลรายช่ือในระบบ ITAS ควรจดัส่ง
ขอ้มลูตามระยะเวลาท่ีก าหนดมีความเป็นตวัแทนท่ีดี และมีรายช่ือเพียงพอตอ่การเก็บขอ้มลู 
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6. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน เพือ่ขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดขีึน้  
               กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ( ITA) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบดว้ย 10 ตวัชีว้ดั โดยก าหนดวิธีการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ดงันี ้
          เครื่องมือในการประเมิน                                 ตวัชีว้ดั     น า้หนกั 
 
                แบบวดัการรบัรู ้
      ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภายใน 
                           (IIT) 

ตวัชีว้ดัท่ี 1การปฏิบตัหินา้ท่ี    
 
  รอ้ยละ 30 

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

                   แบบวดัการรบัรู ้
    ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภายนอก 
                         (EIT) 

ตวัชีว้ดัท่ี 6 คณุภาพการด าเนินงาน  
  รอ้ยละ 30 ตวัชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

ตวัชีว้ดัท่ี 8 การปรบัปรุงระบบการท างาน 
            แบบตรวจสอบการเปิดเผย 
              ขอ้มลูสาธารณะ (OIT) 

ตวัชีว้ดัท่ี 9 การเปิดเผยขอ้มลู 
   รอ้ยละ 40 

ตวัชีว้ดัท่ี 10 การปอ้งกนัการทจุรติ 
              ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลกัษณะค่าคะแนนควบคู่กบัผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงันี ้
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                  ตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ประเด็นท่ี 21 การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรกของแผนแม่บท ฯ (พ.ศ. 2561 – 2565 ไดก้ าหนดคา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั
ใหห้น่วยงานภาครฐัท่ีมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ ์(85 คะแนน มีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80) และ
แผนงานบรูณาการตอ่ตา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบก็ไดก้ าหนดคา่เปา้หมายในปี พ.ศ. 2564 ใหห้นว่ยงาน
ภาครฐัท่ีมีผลการประเมิน ITA ผา่นเกณฑมี์สดัสว่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 
                 ทัง้นี ้ แมว้่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จะมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑท่ี์ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดค่า
เปา้หมายไวแ้ลว้ แตใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น ก็ยงัคงตอ้งยกระดบัผลการ
ประเมิน ฯ โดยการวิเคราะหจ์ากผลการประเมิน ฯ ในปีท่ีผา่นมา 
                 จากผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลวงัจั่น อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรุี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น จึงมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ื อขับเคล่ือนการส่งเสริม
คณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหนว่ยงานใหดี้ขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางการยกระดบัผลการประเมินคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหดี้
ยิ่งขึน้ตอ่ไป ดงันี ้
 
              น ำข้อเสนอแนะจำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวังจ่ัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติของ
หน่วยงำน โดยกำรก ำหนดข้ันตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และกำร
ก ำกับตดิตำม 

                           ✿ การเก็บขอ้มลูจากผูร้บับรกิารหรือผูต้ิดตอ่หน่วยงานภาครฐั  (EIT)  
                      (External Integrity and Transparency Assessment  : EIT)  
                            ตวัชีว้ดัท่ี  (8) ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนน 97.05 
                            ตวัชีว้ดัท่ี  (9) คณุภาพการด าเนินงาน   ได้คะแนน 96.86 
                            ตวัชีว้ดัท่ี (10) การปรบัปรุงการท างาน  ได้คะแนน 94.54 
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                          ที่มา  https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2021&departmentId=5717 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


