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ค ำน ำ 

                        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผล
การประเมินรวมทัง้ขอ้เสนอแนะไปปรบัใชใ้นการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครฐัในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทัง้สะทอ้นถึงความตัง้ใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเ้ป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทัง้ในระดับชาติ
และระดับสากล 
          รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครฐัฉบับนี ้ ประกอบดว้ยผลคะแนนจากตัวชีวั้ดทัง้ 10 ตัวชีวั้ด ไดแ้ก่ (1) การปฏิบัติหนา้ที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย
ขอ้มูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี ้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ส  านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี ้จะ
ช่วยสนับสนุนส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรม และ
ประการส าคัญคือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CP) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึน้ต่อไป รวมทั้ง
เป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต่อไป 
          ส  านักปลดั 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง 
        กุมภาพันธ์ 2565 
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รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งท่ำช้ำง อ ำเภอสระโบสถ ์จังหวัดลพบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

***************************************************** 
1. หลักกำรและเหตุผล 
                   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส  านักงาน ป.ป.ช) ได้
พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) “ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ไดถู้กก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส  าคัญของยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับใหเ้ป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันก ารทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ          
ทั่วประเทศจะตอ้งด าเนินการ โดยมุ่งหวังใหห้น่วยงานภาครฐัที่เขา้รบัการประเมินไดร้บัทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม  
        จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่า
ชา้ง ประจ าปีงประมาณ 2564 จึงจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ ์จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขึน้ เพ่ือแสดงการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ที่มี
รายละเอียดการวิเคราะห์ คือ จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ประเด็นที่ตอ้งพัฒนา
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส       ในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
ดียิ่งขึน้ต่อไป 
2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
ทุ่งท่ำช้ำง อ ำเภอสระโบสถ ์จังหวัดลพบุรี 
         ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง 
อ าเภอสระโบสถ ์จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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                                        รายละเอียดคะแนนแต่ละตัวชีว้ัด 

 
 

 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งท่ำช้ำงประจ ำปีงบประมำณ 

 พ.ศ. 2564  คะแนนสูงสุดรำยตัวชี้วดั 

   คะแนนภำพรวมหน่วยงำน :   55.49  คะแนน 
              ระดับผลกำรประเมิน : D               
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3. กำรวิเครำะหข์้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทุ่งท่าชา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การวิเคราะหข์อ้มูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง และจุด
ที่ตอ้งพัฒนาดังต่อไปนี ้

                    จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) จ ำนวน 7 ตัวช้ีวัดตำมล ำดับ คือ 
1) ตัวชีวั้ดที่ (1) การปฏิบัติหนา้ที่  โดยรวมไดค้ะแนน : 97.43 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน (IIT) เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่า
ชา้ง มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามขัน้ตอน ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปอย่างเท่าเทียมการปฏิบัติหนา้ที่มุ่งมั่น
เต็มความสามารถมีความรบัผิดชอบ มีคุณธรรม 

2) ตัวชี้วัดที่ (2) การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนน : 91.74  ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดราย
ตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน ( IIT) 
เกี่ยวขอ้งกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี การใชจ้่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง และการ
เบิกจ่ายเงินมีลกัษณะคุม้ค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอือ้ประโยชนต่์อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชง้บประมาณ 

3) ตัวชีวั้ดที่ (3) การใชอ้ านาจ โดยรวมไดค้ะแนน : 86.16 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชีวั้ดของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน (IIT) 
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหส้ิทธิประโยชนต่์าง ๆ การใชอ้ านาจสั่งการใหผู้ใ้ตบ้ังคับบัญชาเพ่ือการ
บริหารงานบุคคล 

4) ตัวชีวั้ดที่ (4) การใชท้รพัยส์ินของราชการ โดยรวมไดค้ะแนน : 80.02 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด
รายตัวชีวั้ดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน (IIT) 
ต่อการใชท้รพัยส์ินของราชการโดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก แนวทาง
ปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ และก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

5) ตัวชี้วัดที่ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนน : 94.01 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด
รายตัวชีวั้ดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน (IIT)  



 

 

  
รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง 7 

 

ต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจริต โดยประเมินจากการที่ ผูบ้ริหาร ใหค้วามส าคัญ กับการต่อตา้นการทุจริต  มีการ
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เผา้ระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต  มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรบัปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน สามารถรอ้งเรียน
และส่งหลกัฐานไดอ้ย่างสะดวก สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได ้

6) ตัวชีวั้ดที่ (6) การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนน : 0 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (OIT) เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนทราบใน 5 ประเด็น  ดังนี ้

         1.ขอ้มูลพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลพืน้ฐาน ข่าวประชาสมัพันธ์ การปฏิสมัพันธ์ขอ้มูล 
         2.การบริหารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การใหบ้ริการ 
             3.การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื ้อ      
จัดจา้งหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
         4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายและหลกัเกณฑก์ารบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
         5.การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
                             7) ตัวชีวั้ดที่ (7) การป้องกันการทุจริต โดยรวมไดค้ะแนน : 0 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (OIT) เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน          2 
ประเด็น คือ 
          1.การด าเนินการเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
          2.มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
                               ซึ่ ง เ ป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่ งมั่น ตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต                 
ในหน่วยงานใหล้ดนอ้ยลง โดยการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
                                 8) ตัวชีวั้ดที่ (8) ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดค้ะแนน :96.87  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรบัรูข้องผู้รบับริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง (EIT) 
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานในเร่ืองต่าง ๆ ต่อสาธารณะชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยขอ้มูลที่เผยแพร่จะตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบัน และประเมินถึงความสามารถใน
การชีแ้จงและตอบค าถามรวมทัง้ช่องทางใหผู้ม้าติดต่อสามารถแสดงความเห็นและร้องเรียนการทุจริต 



 

 

  
รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง 8 

 

          9) ตัวชี้วัดที่ (9) คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนน :95.88 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรบัรูข้องผู้รบับริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง (EIT) 
ต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขัน้ตอน และระยะเวลาที่ก าหนด การใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงจะตอ้งให้ข้อมูล
แก่ผูม้ารบับริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมินการรบัรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ใน
การถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการอนุมัติ อนุญาตและบริการอ่ืน ๆ 
นอกจากนีย้ังประเมินการรบัรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั 
                                 10) ตัวชี้วัดที่ (10) การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนน :92.52  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง 
(EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมี
การปรบัปรุงการใหบ้ริการ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงานเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพ่ือการปรบัปรุงการใหบ้ริการ 
4. ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับ รู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency : IIT)  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง  ไดค้ะแนนรวมเท่ากับ  55.49  อยู่ในระดับ D 
บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีการรับรู้ในระดับที่ดีต่อหน่วยงานของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยตัวชีวั้ด 
ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ (4) การใช้
ทรพัยส์ินของทางราชการ (5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  
             ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึง
ประโยชนส์่วนรวมเป็นหลกัอย่างชัดเจน คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency : EIT) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง ไดค้ะแนนรวมเท่ากับ 55.49 อยู่ในระดับ   D    

4.3 บงชีใ้หเ้ห็นว่าผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกมีการรบัรูใ้นระดับที่ดีมากต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทุ่งท่าช้าง ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่  (6) คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ (7) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ตัวชีวั้ดที่ (8) การปรบัปรุงระบบการท างาน 
             4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Tensparency Assesinert : OIT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ได้คะแนนรวม เท่ากับ 55.49 อยู่ใน
ระดับ D บ่งชีใ้หเ้ห็นว่ามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อยู่ในระดับที่ดี เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณแ์ละง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
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มาตรการที่เป็นรูปธรรม  ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ (9) การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ (10) การ
ป้องกันการทุจริต จากตัวชีวั้ดทัง้ 2 ขอ้ มีขอ้เสนอแนะ คือ   
                    1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ดา้นการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้งหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสมัพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสมัพันธ์กับผูร้บับริการและประชาชนทั่วไป และการใหบ้ริการผ่านระบบ 
e-service โดยตอ้งเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทัง้นี ้ 
ตอ้งเป็นการเขา้ถึงผ่าน URL บนเว็บไซตห์ลกัของหน่วยงานโดยตรง  
                    2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะหผ์ลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรบัปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส  าคัญ ต้องมีการ
พัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถของบุคลากรผูดู้แลเว็บไซตข์องหน่วยงานในการปรบัปรุงระบบใหท้ันสมัยและ
มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนำเน่ืองจำกได้คะแนนต ่ำสุด 

                 ✿ คือตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับรอ้ยละ 96.87  มีรายละเอียด ดังนี้ 
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                 ✿ ตัวชีวั้ดที่ 9 คุณภาพการด าเนินงาน ไดค้ะแนนเท่ากับร้อยละ 95.88  มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวชีวั้ดที่ 10 การปรบัปรุงการท างาน  ไดค้ะแนนเท่ากับรอ้ยละ 92.52 มีรายละเอียด ดังนี ้
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จากผลการประเมินขา้งตน้ แนวทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือยกระดับผลการ   
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

คือ 
 

 
   แบบวัดความรู้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การจัดส่งข้อมูลรายชื่อในระบบ ITAS ควรจัดส่งข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดมีความเป็นตัวแทนที่ดี และมีรายชื่อเพียงพอต่อการเก็บขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 

6. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึน้  
               กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ( ITA) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบดว้ย 10 ตัวชีวั้ด โดยก าหนดวิธีการประเมิน จ านวน 3 เคร่ืองมือ ดังนี้ 
          เคร่ืองมือในการประเมิน                                 ตัวชีวั้ด     น า้หนัก 
 
                แบบวัดการรบัรู ้
      ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
                           (IIT) 

ตัวชีวั้ดที่ 1การปฏิบัติหนา้ที่    
 
  รอ้ยละ 30 

ตัวชีวั้ดที่ 2 การใชง้บประมาณ 
ตัวชีวั้ดที่ 3 การใชอ้ านาจ 
ตัวชีวั้ดที่ 4 การใชท้รพัยส์ินของราชการ 
ตัวชีวั้ดที่ 5 การแกไ้ขปัญหาทุจริต 
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                   แบบวัดการรบัรู ้
    ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
                         (EIT) 

ตัวชีวั้ดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
  รอ้ยละ 30 ตัวชีวั้ดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชีวั้ดที่ 8 การปรบัปรุงระบบการท างาน 
            แบบตรวจสอบการเปิดเผย 
              ขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชีวั้ดที่ 9 การเปิดเผยขอ้มูล 
   รอ้ยละ 30 

ตัวชีวั้ดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
              ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลกัษณะค่าคะแนนควบคู่กับผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี ้
 

 
               

         

 

 
                  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรกของแผนแม่บท ฯ (พ.ศ. 2561 – 2565 ไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) และ
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ไดก้ าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ใหห้น่วยงาน
ภาครฐัที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑม์ีสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 
                 ทั ้งนี ้  แม้ว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งท่าชา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จะมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑท์ี่ส  านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดค่า
เป้าหมายไวแ้ล้ว แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ก็ยังคงตอ้งยกระดับผล
การประเมิน ฯ โดยการวิเคราะหจ์ากผลการประเมิน ฯ ในปีที่ผ่านมา 
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                 จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง อ าเภอสระโบสถ ์ จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง จึงมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ใหดี้ยิ่งขึน้ต่อไป ดังนี ้
 
              น ำข้อเสนอแนะจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งท่ำช้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติ
ของหน่วยงำน โดยกำรก ำหนดข้ันตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และ
กำรก ำกับติดตำม 

                           ✿ การเก็บขอ้มูลจากผูร้บับริการหรือผูติ้ดต่อหน่วยงานภาครฐั  (EIT)  
                      (External Integrity and Transparency Assessment  : EIT)  
                            ตัวชีวั้ดที่  (8) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 96.87 
                            ตัวชีวั้ดที่  (9) คุณภาพการด าเนินงาน   ได้คะแนน 95.88 
                            ตัวชีวั้ดที่ (10) การปรบัปรุงการท างาน  ได้คะแนน 92.52 
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                          ท่ีมา  https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2021&departmentId=5717 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


