
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย พบว่า    
มีผลคะแนน 92.48 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีผลคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

จากผลการประเมินพบว่า ปีงบประมาณ 2565 มีผลการประมิน รวม 92.48 คะแนน มีผลการประมิน
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 9.60 คะแนน  (ปีงบประมาณ 2564 มีคะแนน 82.88 คะแนน)  
 การป้องกันการทุจริต 2565 มีคะแนน 100.00 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
12.50 คะแนน (ปีงบประมาณ 2564 มีคะแนน 87.50 คะแนน) การแก้ไขปัญหาทุจริตปีงบประมาณ 
2565 มีคะแนน 92.66 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 15.87 คะแนน (ปีงบประมาณ 2564 มี
คะแนน 76.79 คะแนน) คุณภาพการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 มีคะแนน 89.35 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4.55 คะแนน (ปีงบประมาณ 2564 มีคะแนน 84.80 คะแนน)  
 การเปิดเผยข้อมูลในปีงบประมาณ 2565 มีคะแนน 95.00  เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 15.50 คะแนน (ปีงบประมาณ 2564 มีคะแนน 79.50 คะแนน) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ปีงบประมาณ 2565 มีคะแนน 84.61 ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 0.44 คะแนน 
(ปีงบประมาณ 2564 มีคะแนน 85.05 คะแนน) 

 
 
 
 



 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  
1. การใช้อ านาจ                    91.12 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
2. การปฏิบัติหน้าที่                93.33 คะแนน ในเรื่อง การใช้อ านาจ โดยให้ปรับปรุงเรื่องการ  
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต     92.66 คะแนน การมอบหมายงาน การปฎิบัติงาน การคัดเลือก 
4. การใช้งบประมาณ              91.12 คะแนน เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความเป็นธรรม 
5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ   90.80 คะแนน และให้ปรับปรุงนโยบายและแผนการบริหาร

ทรัพยากรในปี 2566 และให้นักทรัพยากรบุคคล
จัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
หัวข้อที่ก าหนด และเผยแพร่รายงานฯ ในเว็บไซต์
อบต.www.ws.go.th 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  
1. คุณภาพการด าเนินงาน         89.35 คะแนน จากผลคะแนน EIT  พบว่า ต้องมีการปรับปรุง 
2. การปรับปรุงการท างาน         85.66 คะแนน คุณภาพการท างาน รวมทั้งมีการสื่อสารให้ 
3. ประสิทธิภาพการสื่อสาร        84.61 คะแนน ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจของหน่วยงาน 
 ให้มากยิ่งขึ้น  โดยให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของ  

อบต.วังซ้าย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
1. การป้องกันการทุจริต         100.00 คะแนน จากผลคะแนน OIT พบว่า การเปิดเผยข้อมูล 
2. การเปิดเผยข้อมูล               95.00 คะแนน บางรายการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 จากการประชุมของหน่วยงาน เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังซ้าย ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย  ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1.ปรับปรุงคุณภาพด้าน
การสื่อสาร/การ
ปรับปรุงเว็บไซต์ 
อบต. 

-ประสานเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
อบต.ให้ประสานงาน
กับงานพัสดุฯเพ่ือหาผู้
รับจ้าง 
 

ส านักปลัด ต.ค.65 ถึงเม.ย.66 -เจ้าหน้าที่พัสดุฯ  จัดหาผู้รับ
จ้างในการปรับปรุงเว็บไซต์ 
-รายงานผล ธันวาคม 2565 

2. รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

-ประสานนักทรัพยากร
บุคคลด าเนินการจัดท า
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี พ.ศ. 
2565 ให้มีหัวข้อและ
รายละเอียดของ
รายงานครบถ้วนโดย 
ต้องมีผลการ
ด าเนินงาน, สรุปข้อมูล
สถิติ, ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
 

ส านักปลัด ต.ค.65 ถึงม.ค.66 -นักทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อที่
ก าหนด และเผยแพร่รายงานฯ 
ในเว็บไซต์อบต.www.ws.go.th 
-รายงานผล ธันวาคม 2566 
 

3. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ให้บริการ ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ช่อง
ทางการบริการ และ
ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานของ 
อบต.ให้มากข้ึน 
และประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ ให้ครบทุก
ช่องทาง 
 
 
 
 

-ประสานกับส านักปลัด 
งานธุรการในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการให้บริการ 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ช่องทางการบริการ 
และประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานของ 
อบต.ให้ประชาชน
ทราบภารกิจมากข้ึน 
และประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ ให้ครบทุก
ช่องทาง 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 ถึงเม.ย.66 -งานธุรการ ได้ท าการท า
หนังสือถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 1 -10 ต.วังซ้ายเรื่อง 
การประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ให้บริการ ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ช่องทางการบริการ และ
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของ อบต.ให้
ประชาชนได้ทราบภารกิจ 
มากขึ้นและประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ ให้ครบทุกช่องทาง 
และส่งในไลLine อบต. , 
Facebook และ ในเว็บไซต์ 
อบต. www.ws.go.th 
 
-รายงานผล มีนาคม 2566 
 

http://www.ws.go.th/


 
 


