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ค ำน ำ 

                        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด  าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวงัให้หน่วยงาน 
ภาครฐั กลุ่มเป้าหมายไดร้ับทราบระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข ้อมูลผล
การประเมินรวมทัง้ข ้อเสนอแนะไปปรบัใชใ้นการพฒันาและยกระดับการด  าเนินงานของหน่วยงานได ้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครฐัในการขบัเคล่ือนมาตรการเชิงบวกดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอ้นถึงความตัง้ใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การด  าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ ประจักษ์ ต่อส าธารณะทั้งใน
ระดบัชาติและระดบัสากล 
          รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด  าเนินการของ
หน่วยงานภาครฐัฉบบันี ้ ประกอบดว้ยผลคะแนนจากตวัชีว้ ัดทัง้ 10 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ (1) การปฏิบัติหนา้ที่ (2) 
การใชง้บประมาณ (3) การใชอ้ านาจ (4)การใชท้รัพยสิ์นของราชการ (5) การปอ้งกนัการทุจริต (6) การรับ
ปรุงการท างาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) คุณภาพการด  าเนินงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต   โดยประเมินผลจากการรบัรูข้องผู้มีส่วนได ้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรบัรู้
ของผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได ้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ขอ้มูลที่ เป็น
ปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต ์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี ้ จะสะท้อนให้เห็น ถึงการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับาดาล หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าผลการประเมินครัง้นีจ้ะ
ช่วยสนับสนุนส่งเสริมและยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด  าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได ้ร่วมกันขับเคล่ือนการด  าเนินงานภาครัฐภายใต ้กรอบธรรม และ
ประการส าค ัญคือไดมี้บทบาทในการผลักด ันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ
สะทอ้นภาพลักษณ์เชิงบวกให้กบัหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดบัค่าด ัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CP) ของประเทศไทยใหมี้อนัดบัและผลคะแนนที่ดี ย่ิงขึน้ต่อไป รวมทั้ง
เป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด  าเนินงานขององค ์การบริหาร
ส่วนต าบลชยับาดาล (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต่อไป 
          ส านกัปลัด 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับาดาล 
        กุมภาพนัธ์ 2566 
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รำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลชัยบำดำล อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

***************************************************** 
1. หลักกำรและเหตุผล 

                   ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ได ้
พฒันาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการปอ้งกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสรา้งความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด  าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “ การประเมิน
คุณธรรมแล ะความโปร่ง ใสในการด  าเนิ นงานของหน่วยงานของรัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
                   การประเมิน ITA ถือเป็นเคร่ืองมือที่หน่วยงานภาครฐัได ้ส ารวจและประเมินตนเอง เพื่อใหไ้ด ้
รบัทราบขอ้มูลอนัส่งผลให้เกิดความตระหนกัและปรบัปรุงการบริหารงานและก ากบัดูแลการด  าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนต์่อประชาชน และใหค้วามส าคญักับดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสขององคก์ร
ตนเองมากย่ิงขึ ้น นอกจากนี ้ การประเมิน ITA ยัง ส่งผลให้เกิดการเป ล่ียนแปลงและพัฒนาการของ
หน่วยงานภาครฐัในทางปฏิบตัิอย่างเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะอย่างย่ิงความตื่นตวัและหนัมาให้ความสนใจต่อ
การพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมยัและน่าสนใจมากขึน้ ที่ส าคญัคือส่งผลให้
หน่วยงานมีการจัดการขอ้มูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพรอ้มในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
สาธารณะใหไ้ดร้บัทราบและส่งเสริมใหเ้กิดการตรวจสอบอีกดว้ย 
                   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด  าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ชยับาดาล ประจ าปีงประมาณ 2565 จึงจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด  าเนินงานขององค ์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล อ าเภอชยับาดาล จงัหวัดลพบุรี ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2565 ขึ ้น เพื่ อแสดงการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด  าเนินงานฯ ที่มีรายละเอียดการวิเคราะห ์คือ จุดแข็งและจุดที่ตอ้งพ ัฒนาข้อเสนอแนะจากการวิเคราะหผ์ล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด  าเนินงาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ประเด็น
ที่ตอ้งพฒันาและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ ้น ทั้งนี ้เพื่อเป็นแนวทางการยกระดบัผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด  าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับาดาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ใหด้ีย่ิงขึน้ต่อไป 
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2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   
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         ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด  าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับาดาล 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
                               

                               
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารสว่นต าบลชัยบาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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                                        รายละเอียดคะแนนแต่ละตัวชีว้ัด 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คะแนนภำพรวมหน่วยงำน :   90.5 คะแนน 
              ระดับผลกำรประเมิน : A                
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ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลชัยบำดำลประจ ำปีงบประมำณ 

 พ.ศ. 2565  คะแนนสูงสุดรำยตัวช้ีวัด 

             เม่ือพิจารณาตามตวัชีว้ ัดพบว่า ตวัชีว้ดัที่ (1) การปฏิบตัิหนา้ที่ ไดค้ะแนน :100.00 , (2) การใชอ้ านาจ ได ้

คะแนน :100.00 , (3) การใชท้รพัยสิ์นของราชการ ไดค้ะแนน :100.00 , (4) การแกไ้ขบญัหาการทุจริต ไดค้ะแนน 

:100.00 ,    (5).การใชง้บประมาณ  ไดค้ะแนน :99.54 , (6).ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได ้คะแนน :98.64 ,(7).การ

ปรบัปรุงการท างาน  ไดค้ะแนน :98.49 , (8).คุณภาพการด  าเนินงาน ไดค้ะแนน :98.10 ,   (9).การปอ้งกนัการ

ทุจริต ไดค้ะแนน : 93.75   ส่วนตวัชีว้ดัที่ (10) การเปิดเผยขอ้มูล ไดค้ะแนน : 61.27  เป็นคะแนนต ่าสุดรายตวัชีว้ดั 
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3. กำรวิเครำะหข้์อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด  าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ชยับาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การวิเคราะหข์อ้มูลในแต่ละต ัวชีว้ดัแสดงใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง  และจุดที่
ตอ้งพฒันาดงัต่อไปนี ้
                    จุดแข็ง (ตัวชีว้ัดท่ีได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) จ ำนวน 9 ตัวชีว้ัดตำมล ำดับ คือ 

1) ตวัชี ้วดัที่  (1)  การปฏิบัติหน้าที่   โดยรวมได ้คะแนน : 100.00 ซึ่ง เป็นคะแนนสูงสุดราย
ตวัชี ้วัดขององค ์การบริหารส่วนต าบลชยับาดาล เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน ( IIT) 
เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ระเ บียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลชัย
บาดาล มีความโปร่งใส ปฏิบตัิงานตามขัน้ตอน ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปอย่างเท่าเทียมการปฏิบัติหนา้ที่มุ่งมั่น
เต็มความสามารถมีความรบัผิดชอบ มีคุณธรรม 
  2)  ตวัชีว้ดัที่ (2) การใช้อ านาจ โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตวัชีว้ดัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับาดาล เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน (IIT) 
ต่อการใชอ้ านาจของผู้บังคบับัญชาของตนเองในประเด็นที่ เก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน การค ัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ การใชอ้ านาจสั่งการให้ผู้ใตบ้ังค ับบัญชาเพื่อการ
บริหารงานบุคคล 
  3)  ตวัชีว้ ัดที่ (3) การใชท้รพัยสิ์นของราชการ โดยรวมไดค้ะแนน : 100.00 ซึ่ง เป็นคะแนนสูงสุด
รายตวัชีว้ ัดขององค ์การบริหารส่วนต าบลชยับาดาล เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรูบุ้คลากรภายใน ( IIT) 
ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการโดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก แนวทาง
ปฏิบตัิและกระบวนการขออนุญาตใชท้รพัยสิ์นของราชการ และก ากบัดูแลตรวจสอบการใชท้รพัยสิ์นของราชการ  
  4)  ต ัวชีว้ ัดที่  (4)  การแกไ้ขปัญหาการทุจริต โดยรวมได ้คะแนน : 100.00  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน ( IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุ จริต โดยประ เมินจากการที่  ผู้บริหาร ให้
ความส าค ัญ กบัการต่อตา้นการทุจริต  มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปอ้งกันการทุจริตในหน่วยงาน การ
จดัท าแผนงานดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต   เผ้าระวังการทุจริต  ตรวจสอบการทุจริต  มีการน าผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรบัปรุงการท างาน เพื่อปอ้งกนัการทุจริต
ในหน่วยงาน สามารถรอ้งเรียนและส่งหลักฐานไดอ้ย่างสะดวก สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได ้
  5)  ต ัวชีว้ ัดที่  (5)  การใช้งบประมาณ โดยรวมไดค้ะแนน : 99.54   ซึ่ง เป็นคะแนนสูงสุดราย
ตวัชี ้วัดขององค ์การบริหารส่วนต าบลชยับาดาล เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน ( IIT) 
เก่ียวข้องกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และการเบิก
จ่ายเงินมีลักษณะคุม้ค่า 
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เป็นไปตามวตัถุประสงค ์โปร่งใส ไม่เอื ้อประโยชนต์่อตนเองหรือพวกพอ้ง รวมทัง้ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใชง้บประมาณ 
  6)  ตวัชี ้วดัที่  (6)  ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได ้คะแนน :98.64   เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรบัรูข้องผู้รบับริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนไดส่้วนเสียขององค ์การบริหารส่วนต าบลชยับาดาล (EIT) 
ต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นที่เก่ียวกบัการเผยแพร่ข ้อมูลของหน่วยงานในเร่ืองต่าง ๆ ต่อสาธารณะชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยขอ้มูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมินถึงความสามารถใน
การชีแ้จงและตอบค าถามรวมทัง้ช่องทางใหผู้้มาติดต่อสามารถแสดงความเห็นและรอ้งเรียนการทุจริต  
  7)  ต ัวชี ้ว ัดที่  (7)  การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได ้คะแนน :98.49  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรบัรูข้องผู้รบับริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนไดส่้วนเสียขององค ์การบริหารส่วนต าบลชยับาดาล (EIT) 
ต่อการปรบัปรุงระบบการท างานในประเด็นที่ เก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  หน่วยงานมีการ
ปรับปรุงการให้บริการ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด  าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและการสรา้ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรบัปรุงการให้บริการ 

  8)   ต ัวชี ้ว ัดที่  (8)  คุณภาพการด  าเนินงาน โดยรวมไดค้ะแนน :98.10 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรบัรูข้องผู้รบับริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนไดส่้วนเสียขององค ์การบริหารส่วนต าบลชยับาดาล (EIT) 
ต่อคุณภาพการด  าเนินงานในประเด็นที่ เก่ียวกับการปฏิบัติหนา้ที่ของหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ข ัน้ตอน และระยะเวลาที่ก าหนด การใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบตัิรวมถึงจะตอ้งใหข้อ้มูล
แก่ผู้มารบับริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล  และประเมินการรบัรูเ้ก่ียวกบัประสบการณ์ใน
การถูกเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินทรพั ยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อแลกกบัการอนุมัติ อนุญาตและบริการอ่ืน ๆ 
นอกจากนีย้ังประเมินการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารงานและการด  าเนินงานในภาพรวมที่จะตอ้งค  านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
  9)  ต ัวชี ้วดัที่ (9)  การปอ้งกันการทุจริต โดยรวมไดค้ะแนน : 93.75 ซึ่ง เป็นคะแนนสูงสุดราย
ตวัชีว้ ัดขององค ์การบริหารส่วนต าบลชยับาดาล เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข ้อมูลที่ เป็นปัจจุบนับน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) เพื่อเปิดเผยการด  าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบัทราบใน          
2 ประเด็น คือ 
                                1.การด  าเนินการเพื่อการปอ้งกนัการทุจริต 
          2.มาตรการภายในเพื่อปอ้งกนัการทุจริต 
                         ซึ่งเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นต ั้งใจของหน่วยงานที่จะปอ้งกนัการทุจริต ในหน่วยงาน
ให้ลดนอ้ยลง โดยการจดัท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
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10) ตวัชีว้ดัที่  (10) การเปิดเผยขอ้มูล โดยรวมไดค้ะแนน : 61.27  เป็นคะแนนจากการประเมิน

การเผยแพร่ข ้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต ์ของหน่วยงาน (OIT) เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น  ดงันี ้
  1.ขอ้มูลพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลพืน้ฐาน ข่าวประชาสัมพนัธ์ การปฏิสัมพนัธ์ขอ้มูล  
  2.การบริหารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบตัิงาน การใหบ้ริการ 
  3.การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื ้อ จดัจา้งหรือ
แผนการจดัหาพสัดุ 
                               4.การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ได ้แก่ นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล การ
ด  าเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  
 5.การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การจดัการเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตและการ
เปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

                              
  4.ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

3.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับ รู้ของผู้มีส่ วนได ้ส่วน เสี ยภำยใน (Internal Integrity and 
Transparency : IIT)  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับาดาล  ไดค้ะแนนรวมเท่ากบั  99.90  อยู่ในระดบั AA  
บ่งชี ้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได ้ส่วนเสียภายในมีการรบัรูใ้นระดบัที่ดีต่อหน่วยงานของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยตวัชีว้ ัด 
ดงันี ้ตวัชีว้ ัดที่  (1)  การปฏิบตัิหนา้ที่  ตวัชี ้วดัที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ ต ัวชี ้วดัที่  (4) การใช้
ทรพัยสิ์นของทางราชการ (10 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  
             ซ่ึงสะทอ้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง ซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธ์ิ สูงสุดและค านึงถึง
ประโยชนส่์วนรวมเป็นหลักอย่างชดัเจน คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.2 ผลการประเมินตามแบบวดัการรับรูข้องผู้มีส่วนได ้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency : EIT) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับาดาล ไดค้ะแนนรวมเท่ากบั 98.41 อยู่ในระดบั   AA    

3.3 บงชี ้ใหเ้ห็นว่าผู้มีส่วนไดส่้วนเสียภายนอกมีการรบัรูใ้นระด ับที่ดีมากต่อองค ์การบริหารส่วนต าบล
ชยับาดาล ซึ่งประกอบดว้ยตวัชีว้ดั  ดงันี ้ตวัชีว้ดัที่ (6)  การปรบัปรุงระบบการท างาน  (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
ตวัชีว้ดัที่ (8) คุณภาพการด  าเนินงาน  

3.4 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธ ารณะ (Open Data Integrity and 
Tensparency Assesinert : OIT) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับาดาล ไดค้ะแนนรวม เท่ากบั 77.51 อยู่ใน
ระด ับ B บ่งชี ้ใหเ้ห็นว่ามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข ้าถึงขอ้มูลได ้
อยู่ในระดบัที่ดี เป็นการเปิดเผยขอ้มูลพืน้ฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบนัของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซตข์อง  
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หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเขา้ถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม  ประกอบด้วยต ัวชี ้วัด ดงันี ้ ต ัวชี ้วดัที่ (5)  การปอ้งกนัการทุจริต และตวัชี ้วดัที่ (9) การ
เปิดเผยขอ้มูลจากตวัชีว้ดัทัง้ 2 ขอ้ มีขอ้เสนอแนะ คือ   
                   1) การปอ้งกันการทุจริต จดัประชุมเตรียมความพร้อมเข ้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรบัปรุงและพฒันา จากนัน้จดัท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าค ัญ ต ้องมีการ
พฒันาทักษะ ความรูค้วามสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซตข์องหน่วยงานในการปรบัปรุงระบบใหท้นัสมยัและ
มีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซตไ์ดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
                   2) การเปิดเผยข้อมูล เนน้การเผยแพร่ขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้น
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจดัซือ้จ ัดจ้างหรือจดัหาพสัดุและการบริหารทรพัยากรบุคคล รวมทัง้ข่าว
ประชาสัมพ ันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพนัธ์กับผู้รบับริการและประชาชนทั่วไป และการใหบ้ริการผ่านระบบ    
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวขอ้หรือต  าแหน่งที่สามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทัง้นี ้
ตอ้งเป็นการเขา้ถึงผ่าน URL บนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงานโดยตรง  
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5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนำเน่ืองจำกได้คะแนนต ่ำสุด 

                 ✿ คือตวัชีว้ดัที่ 10 การเปิดเผยขอ้มูล ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 61.27   มีรายละเอียด ดงันี ้
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จำกผลกำรประเมินข้ำงต้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน เพื่อยกระดับ
ผลกำร   ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชัยบำดำล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565   คือ 

 

 
                C  กำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ((Internal Integrity and 
Transparency : IIT)  หน่วยงานไดมี้การด  าเนินการตามแบบวดั IIT ไดอ้ย่างดีเย่ียม ควรรกัษามาตรฐานได ้แต่มี 
ขอ้เสนอแนะที่ควรพฒันาเพิ่มเติมในขอ้ I27  ดงันี ้
                  ขอ้ I27  หน่วยงานควรประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลทางสถิติเร่ืองการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ยังไม่ได ้รบัการแก้ไข พร้อมทั้ง  รายงานความคืบหน้าของการด  า เนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
หน่วยงานไดร้บัทราบผ่านช่องทาง    ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 
                C กำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT)  หน่วยงานได ้มีการด  าเนินการตามตัวชีว้ ัดในแบบวัด EIT ไดอ้ย่างดีเย่ียม ควร

รกัษามาตรฐานไว ้ แต่มีขอ้เสนอแนะที่ควรพฒันาเพิ่มเติมในขอ้ E3 E5 และ E8 ดงันี ้

  ขอ้ E3 ประเด็น การปิดบังหรือบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกับการด  าเนินการ/ใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ของ

หน่วยงาน หน่วยงานควรด  าเนินการจดัท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  หรือการให้บริการ โดยมุ่งเนน้ในดา้น

การเปิดเผยหรือการให้ข ้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ทัง้นี ้ ควรด  าเนินการประชาสัมพนัธ์หรือเผยแพร่คู่ มือ

ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพ ันธ์ ณ  สถานที่ต ัง้ เช่น แผ่นพบั อินโฟ 

กราฟิก ปา้ยประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

  ขอ้ E5 ประเด็น การด  าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักของ

หน่วยงาน หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก  เข ้ามามีส่วนร่วมในการด  าเนินงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน  ผ่านการด  าเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง  ๆ อีกทัง้  หน่วยงานควรจดัท าและเผยแพร่

ช่องทางการติดต่อ - สอบถามขอ้มูล  โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารสองทาง นอกจากนี ้หน่วยงานควรจดัท าและ

เผยแพร่ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็นดว้ย 
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   ขอ้ E8 ประเด็น ช่องทางรบัฟังค  าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด  าเนินงาน/การให้บริการของ

หน่วยงาน หน่วยงานควรจดัท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามขอ้มูล โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารสอง

ทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  นอกจากนี ้ ควรเผยแพร่ช่องทางดงักล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ

สังเกตเห็นไดง่้ายและสะดวกในการใชง้าน 

C  กำรประเมินตำมแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT)  หน่วยงานไดค้ะแนนผลการประเมินตามแบบวดัการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ  

(OIT) ที่ดีเย่ียม ควรรกัษามาตรฐานไวแ้ละควรพฒันาเพิ่มเติมในขอ้ที่ไม่ได ้รบัคะแนน ไดแ้ก่ ข้อ O2 ,04 ,011 ,012 

016 ,017 ,018 ,019 ,020 ,023 ,024 ,026  และ  O27 ซึ่งจากการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่าหน่วยงานเปิดเผยขอ้มูลไม่

ครบถ้วนตามที่องคป์ระกอบด้านขอ้มูลก าหนด  ดังนั้น หน่วยงานควรศึกษาคู่ มือการประเมินฯ  โดยละเอียดและ

ตรวจสอบขอ้มูลใหค้รบถว้นตามที่ก าหนด   
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6. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน เพื่อขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึน้  

                            ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนน
ควบคู่กบัผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงันี ้
 

 
                             
 
                            ผลการประเมิน ITA  เม่ือเปรียบเทียบตามค่าเปา้หมายของตัวชีว้ดัที่ก าหนดตามนโยบายและ
แผนงานระดบัประเทศไดแ้ก่ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ประเด็นที่ 21 การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 -2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 -2565) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชบ (ฉบับปรบัปรุงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563) แผนปฏิบตัิการ
ดา้นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 -2565) และแผนบูรณาการต่อตา้นการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งไดก้ าหนดค่าเปา้หมายของตวัชี ้วดัให้หน่วยงานภาครฐัมี
ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80  
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              น ำข้อเสนอแนะจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลชัยบำดำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไปสู่กำรปฏิบัติ
ของหน่วยงำน โดยกำรก ำหนดข้ันตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และ
กำรก ำกับติดตำม 

                           ✿ การเก็บขอ้มูลจากผู้รบับริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครฐั  (EIT)  
                      (External Integrity and Transparency Assessment  : EIT)  
                            ตวัชีว้ดัที่ (6) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ได้คะแนน 98.64 

                            ตวัชีว้ดัที่  (7) การปรบัปรุงการท างาน ได้คะแนน 98.49 
                            ตวัชีว้ดัที่  (8) คุณภาพการด  าเนินงาน   ได้คะแนน 98.10 

                          ✿ แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ  (OIT) 
                            (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
                            ตวัชีว้ดัที่ (9) การปอ้งกนัการทุจริต  ไดค้ะแนน 93.75 

     ตวัชีว้ดัที่ (10) การเปิดเผยขอ้มูล  ไดค้ะแนน 61.27 

                           ✿  แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนไดส่้วนเสียภายใน  (IIT) 
                        (Internal Integrity and Transparency Assessment:IIT )   

                              ตวัชีว้ดัที่ (10) การใชง้บประมาณ ไดค้ะแนน 61.27 
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