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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

andTransparency  Assessment-ITA)  ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณมุงหว ังให หน วยงาน ภาคร ัฐ 

กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูล ผลการประเมินรวมท้ัง 

ขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึง 

ความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมท้ังสะทองถึงความต้ังใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance)ใหเปนที่ประจักษ ตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชงบประมาณ (3)  

การใชอำนาจ  (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต  (6)  คุณภาพการดำเนินงาน  (7) 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรบัปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผย ขอมูล และ (10) การปองกันการทุจริต โดย

ประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการผูมาติดตอ  หรือผูมีสวน ไดสวน

เสียภายนอก  (External)  และการเผยแพรขอมูล ท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open  Data)ซึ่งผล คะแนน

ครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนต าบลหนองหมี หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้ จะชวยสนับสนุน 

สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และ ประการสําคัญ คือ ไดมีบทบาท   

ในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอน ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงาน 

ภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให 

มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงานป.ป.ช.) ไดพัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ใหหนวยงาน 

ภาครัฐมีการด าเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความ โปรงใสในการ 

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency  Assessment  :  ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกก าหนดเปนกลยุทธ ที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวย การ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรม และ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐ        

ทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและ แนวทาง

ในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัด

เพชรบูรณ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล อำเภอหลมเกา  

จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 55.77 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใส ในการเนิน

งาน ระดับ D เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 90.27 รองลงมาคือ 

ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 88.45  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนนเทากับรอยละ 

86.54 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนเทากับรอยละ 84.98 ตัวชี้วัดการใชอํานาจ   ไดคะแนนเทากับ รอยละ  78.11  

ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 77.37 ตัวชี้วัดการใชการใชงบประมาณ ได คะแนนเทากับ

รอยละ 75.49 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต   ไดคะแนนเทากับรอยละ 68.26 ตัวชี้วัดการเปดเผย ขอมูลไดคะแนน

เทากับรอยละ  30.97 และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ 0 คะแนน สรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงาน

ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอย90.27  คือ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน สวนท่ีจะตองพัฒนา เนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ไดเทากับรอยละ 0 

3. การวิเคราะหขอมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำ แนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล อำเภอ

หลมเกา จังหวัดเพชรบูรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะหขอมุลในแตละตัวชี้วัดท่ีแสดงให เห็นถึง   

จุดแข็งและจุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 

3.1  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 80 )  จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ 

(1)   ตัวชี ว ัดที่   8   การปร ับปร ุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับร อยละ  90.27 เป ็นคะแนนผู มี 

สวนไดสวนเสียภายนอก ซ่ึงประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในหัวขอ E4 คือในระยะเวลา 1 ป 

ที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอขอให จ ายหร ือให สิ่งดังตอไปนี้ เพ ื อแลกกับการปฏ ิบ ัติงานอน ุมัติ 

อน ุญาตหร ือให บร ิการหร ือไม เงิน  ทร ัพย ส ิน ประโยชน อ ื่น พบว า ผู ตอบแบบสอบถามให ความเห ็นไมมีค ิด เป ็นร อยละ 

100 เปอร เซ็นต ห ัวขอ E8 หน วยงานที่ทานติดตอ มีช องทางร ับฟ ังค าติชมหร ือความคิดเห ็นเกี่ยวกับการดําเน ินงาน/การ 

ใหบริการ หรือไม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็น มีชองทางการติดตอคิดเปนรอยละ 100 เปอรเซ็นต 
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หัวขอ E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานมากนอยเพียงใด 

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความเห็นวามี คิดเปนรอยละ 100 เปอรเซ็นต 

ห ัวขอ E13 หน วยงานที่ทานติดตอ มีการน าเทคโนโลย ีมาใช ในการด าเน ินงาน/การให บร ิการ ให เกิดความสะดวกรวดเร ็ว มาก

ข ึ้นหรือไม พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นมี คิดเปนรอยละ 100 เปอรเซ็นต 

( 2 ) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  88.45  เปนคะแนนผูมีสวนไดสวน 

เสียภายนอก  ซึ่งประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในหัวขอ E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน 

ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทานกับผูมาติดตออื่นๆอยางเทาเทียมกับ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นมี คิดเปน

รอยละ 98.35 เปอรเซ็นต 

( 3 ) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 86.54 เปนคะแนนผูมีสวนได     

สวนเสียภายนอก 

จากจุดแข็ง ท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังบาล ไดคะแนนมากกวารอยละ 80 % เปนคะแนนจากผูมี สวนได

สวนไดสวนเสียภายนอก ซ่ึงแสดงเห็นถึง ผูมาติดตอขอรับการบริการองคการบริหารสวนตําบลวังบาลได ประเมินการ

ปฏิบัติงานแกผูมาติดตอดวยเปนที่ประจักษ ท้ังดานการใหบริการแบบเสมอภาคเทาเทียมกัน การไมเรียกรับ เงิน ทรัพยสิน 

สิ่งของ จากผูมารับมาบริการ หรือ การใหสิ่งของเพ่ือแลกกับ ความรวดเร็วในการอนุมติ อนุญาต การใหบริการ การมี

ชองทางใหความคิดเห็นผานทางเว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบลวังบาล เฟสบุค และ ไลนกรุป ซ่ึงเปน ชองทางติดตอ

องคการบริหารสวนตําบลวงับาล ที่เขาถึงไดงายรวดเร็วและตอบสนองความตองการของประชาชนผูมา รับบริการไดเปนอยางดี 

3.2 จุดออนท่ีตองแกไข  (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนรอยละ  0  ) จนานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 

( 1 ) ตัวชี้วัด การปองกันการทุจร ิต ไดคะแนนร อยละ 0 พบ ในห ัวขอเจตจนานงของผูบร ิหาร ขอ 034 เจตจ านง 

สุจริตของผูบริหาร ผูตรวจสอบพบวา ไมปรากฏขอมูล ขอ 035 การมีสวนรวมของผูบริหาร ตรวจสอบพบวา ไมปรากฏ 

ขอมูล ในหัวขอการประเมินความเส่ียงเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ 036 การประเมินความเสี ยงประจ าป ความเห ็นผู ตรวจ 

ลิงครายงานกิจกรรมท่ีม ีการดําเนินการ ตรวจสอบพบวา ไมปรากฏขอมูล ขอ 037 การดําเน ินการจ ัดการความเสี ยงทุจร ิต 

ลิงครายงานกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการ ตรวจสอบพบวา ไมปรากฏขอมูล การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ขอ 038 การ 

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตรวจสอบพบวา ไมปรากฏขอมูล ในหัวขอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ขอ 039 

แผนปฏิบัติการปองก ันการทุจริตประจําป ตรวจสอบพบว า มีเพ ียงห ัวขอ ไมมีเออกสารให ดาวโหลด ขอ 040 รายงานการ   

กํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน ไมมีความเห็น ขอ 041รายงานผลการดําเนินการ 

ป องก ันการท ุจร ิตประจำป ตรวจสอบพบว า มีเพ ียงรายงานผลการดำเน ินงานโครงการทั่วไป ในห ัวข อ มาตรการภายใน 

เพื อส งเสร ิมความโปร งใสและป องก ันการท ุจร ิต  ข อ 042 มาตรการเผยแพร ข อม ูลต อสาธารณะ ไม ปรากฏข อม ูล     

ข อ 043 มาตรการใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม ยังไมมีการจัดทำมาตรการ ขอ 044 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ

จัดซ้ือ จ ัดจ าง ย ังไม ม ีการจ ัดท ามาตร ข อ 045 มาตรการจ ัดการเรื องร องเร ียนท ุจร ิต ย ังไม ม ีการจ ัดท ามาตรการ ข อ 

046 มาตรการปองกันการรับสินบน ยังไมมีการจัดทํามาตรการ ขอ 047 มาตรการปองกันการจัดกันระหวางผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ยังไมมีการจัดทํามาตร ขอ 048 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ ยังไมมีมาตรการ 
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จากจุดออน ที่เจาหนาที่ไดตรวจสอบพบวา ในขอ 10 การด าเนินการเพื่อปองกันการทุจริต องคการบริหาร 

สวนต าบลหนองหมี ไมมีการจัดท ามาตรการตางๆ ในหัวขอ 042 – 048 ซ่ึงปรากฏในหัวขอยอย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือ 

ปองกันการทุจริต จึงความมีการวางแผนจัดทํามาตรการใหเปนระบบ และในสวนขอ 034  -035 เจตจ านงสุจริต ไดมีการ 

ประกาศของผูบริหารควรน ามาสแกนและลงเว็ปไซต หัวขอ การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต เห็นควรมอบหมาย  

ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาการตรวจสอบภายใน การการจัดทําการประเมินความเสี่ยงภายในองคกรเพ่ือปองกัน    

การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น หัวขอการเสริมสรางองคกร ในป 2563 ไดมีโครงการอบรม การปองกันการทุจริต ไวในขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจ ป 2563 ควรใหผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจาง ในองคการบริหารสวนตําบลวังบาล เขารับ การอบรม

จากวิทยากร สําน ักงานปองกันการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อสรางวัฒนธรรมภายในองคกร 

 

4.  ขอเสนอแนะจากการผูประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIt (Internal) พบวาผลคะแนน 

ของตัวชี้วัดดาน การแกไขปญหาการทุจริต มีคาต่ําสุด เทากับ 68.26 ซ่ึงองคการบริหารสวนต าบลหนองหมีตองมีแผนงาน 

หรือมาตรการปงกันกาทุจริตของหนวยงานอยางชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังหารทุจริต รวมถึง 

การนําขอเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาปรับปรุงหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล  

ใหมีความชัดเจน ดานผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT ( enternal ) พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพ         

การสื่อสาร มีคาตํ่าสุด เทากับ 86.54 ซึ่งองคการบริหารสวนต าบลหนองหมีตองจัดท าการเผยแพรขอมูลในหลายหลาย ชองทาง 

ดาน OIT พบวาผลคะแนนของตัวชี้วัดดานการปองกันการทุจริต มีคาต าสุดเทากับ 0 ซ่ึงในดานการปองกันการ ทุจริต ผูบริหาร

ควนแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติงานดวยซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะพรอมทั้ง ใหกลุมองคกรชุมชนมีสวนรวมใน

การปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

 

5.ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากผลคะแนนไมผานเกณฑท่ีกําหนดไว คือ รอยละ 85 

5.1 ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนนอยกวารอย 85 ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 5 การใชอ านาจ รอยละ 
78.11 ตัวชี้วัดท่ี 6 การใชทรัพยสินของทางราชการ รอยละ 77. 37 ตัวชี้วัดท่ี 7 การใชงบประมาณ รอยละ 75.49 เปนความ 

คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIt (Internal) การปรับปรุง ตัวช้ีวัดท่ี 5 การใชอํานาจ เห็นควรใหสํานักงานปลัด        

ดําเนินการปรับปรุงคําสั่ง การอนุม ัติ อนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบหล ักเกณฑ และเทาเทียมกัน ต ัวช้ีว ัดที่ 6 การใชทร ัพยสิน 

ของทางราชการ เห็นควรมอบหมายใหกองคลังดําเน ินการจ ัดท ามาตรการ ย ืมทร ัพย ส ินขององคการบร ิหารส วนตําบล จ ัดทํา 

ประกาศขอปฏิบัติในการยืมทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล  เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานและบุคคลภายนอก 

ทราบ ตามประกาศ ต ัวช้ีว ัดที่ 7 การใชงบประมาณ เห ็นควรมอบหมายให สำน ักงานปล ัดประชาส ัมพ ันธ ให ประชาชนมีส วน 

รวมในการจ ัดทํางบประมาณ เช น เป ็นคณะกรรมการแผนพ ัฒนาฯ เป ็นคณะกรรมการตรวจการจ างฯลฯ เพ ื อให เกิดความ 

โปรงใส ในการใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล เปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบไดตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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5.2 ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล รอยละ 30.97 และตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกัน 

การทุจริต เปนขอมูลท่ีตรวจสอบจากเว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบลวังบาล www.wangban.go.th การปรับปรุง ตัวช้ีวัด

ที่ 9 การเปดเผยขอมูล เห็นควรมอบหมายใหสํานักงานปลัด ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูที่ไดรับผิดชอบงานในแตละดานและ

มอบหมายใหผูด าเนินการรับผิดงานดาน ITA  ป 2563 ดําเนินลงขอมูลในระบบเว็บไซตขององคการบริหารสวน ต าบลหนองหมี

เปนปจจุบัน ใหแลวเสร็จภายในวันที ่30 มิถุนายน 2563 เพื่อปรับปรุงใหคะแนนอยูในระดับผานเกณฑท่ี สําน ักงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ( ปปช ) ก าหนดรอยละ 85 โดยใหผูรับผิดชอบประสานสงรายละเอียด ใหครบถวนทุกหัวขอ

หากมีปญหาและอุปสรรคในดานใดใหแจงผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป 
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