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  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วงงานตนเอง และน าข้อมูลผลการประเมินรวมท้ัง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
รวมท้ังสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2)  การใช้
งบประมาณ  (3) การใช้อ านาจ  (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ด าเนินงาน  (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การ
ป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ 
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ช.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกรับ
ดังให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  56.67 คะแนน   ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ระดับ  D  เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า 
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  1. ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี     ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.10 

2. ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้อ านาจ     ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.49 

3. ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.42 

4. ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.14 

5. ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.34 

6. ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.59 

7. ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.85 

8. ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.46 

9. ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 51.13 

10. ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 

  สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 90.10 คือ ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติ
หน้าท่ี  ส่วนท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ  ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 12.50  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรม   และความโปร่งใส  จ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังซ้าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดท่ีต้องพัฒนา
ไว้ต่อไปนี้ 

  1.) ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.10 เป็นคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มา
ติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรมนอกจากนี้ ยัง
ประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียบรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่น
ในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบั ติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศบาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็น
ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
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2.) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.49 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาหรือท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการ
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้อง 

3.) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.42  เป็นคะแนนท่ีได้ 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 

4.) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.14 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้เงินงบประมาณ  นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตน เอง
หรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ  เช่น   ค่าท างานล่วงเวลา   ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

5.) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.34 เป็นคะแนนท่ีได้รับ
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง
หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน
ด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 

6.) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.59 เป็นคะแนนท่ีได้จากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน  ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ 
การให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงใน 
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การถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ท่ีจะต้องค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7.) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.85  เป็นคะแนนท่ีได้จาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และมีการช้ีแจงใน
กรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา ติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.46  เป็นคะแนนท่ีได้รับ 
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว  ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
ด้วย 

9.) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 51.13    เป็นคะแนนท่ีได้จากการ 
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้น ฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

10.) ตัวชี้วัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50    เป็นคะแนนท่ีได้ 
จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย เพื่อเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผล
การประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ มีการก ากับติดตามการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 



-6- 

4. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด 

          ประเด็นท่ีได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
12.50 จากผลการประเมินข้างต้น  ช้ีให้เห็นว่า  ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ  การเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ
ประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ ติดตาม 
1.การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ าปี 

-จัดท าแผนประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
-เผยแพร่ในเว็บไซต์ อบต. 

ส านักปลัด  

2. การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

-รายงานผลการด าเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 
-เผยแพร่ในเว็บไซต์ อบต. 

ส านักปลัด  

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

-จั ด กิ จ ก ร รม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 
-เผยแพร่ในเว็บไซต์ อบต. 

ส านักปลัด  

4. รายงานก ากับติดตามการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

-น า ข้อมูล เ ข้ าสู่ ระบบ e-
PlanNACC 
-จัดท ารายงานก ากับติดตาม
ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
-เผยแพร่ในเว็บไซต์ อบต. 

ส านักปลัด  

5.รายงานก ากับติดตามการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2563 

-จัดท ารายงานก ากับติดตาม
ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต
ประจ าปี 2563 เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ อบต. 
-น า ข้อมูล เ ข้ าสู่ ระบบ e-
PlanNACC 
 

ส านักปลัด  
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ ติดตาม 

6 .  ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

น าข้อมูลผลการประเมินITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มาวิเคราะห์คะแนน
สู งสุ ด  ต่ า สุด  และจั ดท า
รายงานผลการประเมินและ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ อบต. 

ส านักปลัด  

7.ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

รายงานผลการด าเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ส านักปลัด  

 


