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สวนราชการ    สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร                                                     
ท่ี    ลบ ๗๔๑๐๑/                       วันท่ี        1     เดอืน    เมษายน     พ.ศ.    ๒๕๖4              
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4.                                          
.............................................................................................................................................................................. 
เรียน    นายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

1. เรื่องเดิม 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรม 
และความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยถือเปนการประเมินท่ีครอบคลุมหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศ ซ่ึงเปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานใหความ
รวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ ในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดสำหรับในการประเมิน 
ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ไดมีการศึกษาทบทวน การประเมิน ITA ในหลายดาน 
เพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2. ขอเท็จจริง 
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  ไดดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ 2564 
ผานกิจกรรมตางๆ ตามเอกสารแนบทายหนังสือนี้ 

 
ปญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

  อบต.พรหมมาสตร เปนหนวยงานขนาดกลาง มีบุคลากรจำกัด ไมสามารถจัดใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติ
ภารกิจโดยเฉพาะ ในการปฏิบัติงานตองใชการทำงานในรูปคณะทำงานและประสานการดำเนนิการตามภารกิจประจำ ทำ
ใหการปฏิบัติงาน ไมสามารถดำเนินการในเชิงรุกไดมีปะสิทธิภาพเทาท่ีควร 
 

๔.  ขอเสนอแนะ 
  1)  พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมไมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  2)  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบในทุกข้ันตอน อยางโปรงใส สมเหตุสมผล 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                                                       
                  (นางสาววลิาวัณย กนกศรีวิเชียร)  
                                 หัวหนาสำนักปลัด 
 
 

/เพ่ือทราบ... 
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-เพ่ือทราบ 

                    
    (นางสาวอรุณี  มะลิทอง) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 
 

- ทราบ 
      
(นายอรุณ  เทศถมยา) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 2564  

ของ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นท่ีตองปรับปรุง ผลการดำเนินงาน 

IIT ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการ
ทุจริต 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
พรอมท้ังจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงาน 

มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการ
ทุจริตนำมาจัดทำแผนในปตอไป 

EIT ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสือ่สาร 1. เว็บไซต ควรมีการจดัเรียงหมวดหมูให งายตอการเขาถึง 
2. หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือ
มีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน 

1. การเปดเผยขอมูลของหนวยงานควรจะ เรียง
เปนหัวขอท่ีสามารถเขาถึงไดงาย  
2. จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตอบขอซักถามในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ กระบวนการ ทำงานของ
หนวยงานใหดี ยิ่งข้ึน รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใชใน 
การดำเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงหนวยงานควรมี กระบวนการเปดโอกาสใหผูมารับบริการ 
หรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการ ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพ่ือให สอดคลองกับความตองการ 

- นำระบบเทคโนโลยีมาชวยในการ ปฏิบัติงาน 
เชน ระบบ Cloud หรือ Google From มาใช
เพ่ือความสะดวก ในการปฏิบัติงาน  
- ลดข้ันตอนท่ีไมจำเปน  
- แตงตั้งประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย เขามามี
สวนรวมในการดำเนินงาน เชน การติดตามและ
ประเมินผล 

OIT ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน 
          ขอ ๒ ขอมูลผูบริหาร ใหเพ่ิมขอมูลและชองทางของ
ผูบริหารและขาราชการประจำใหครบถวน ควรเพ่ิมเติมแผน
ท่ีมีระยะเวลาใหครบถวน 
 

1. มีการจัดทำขอมูลผูบริหาร และขาราชการให
ครบถวน 
2. มีการจัดทำขอมูลใหครบถวนทั้ง 5 ประเภท 
ไดแก ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร 
อีเมล และ แผนท่ี 

 



แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นท่ีตองปรับปรุง ผลการดำเนินงาน 

  
         ขอ ๕ เพ่ิมขอมูลใหครบถวนท้ัง 5 ประเภท ไดแก ท่ี
อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร อีเมล และ แผนท่ี 
  ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๒ การบริหารงาน 
        ขอ ๑๗ E-Service  จัดการใหบริการ download 
แบบฟอรม e-service 
   ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 
        ขอ ๒๐ รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป  
ใหตรงตามท่ีกำหนด 
        ขอ ๒๑  ควรจ ัดทำแผนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ ใหตรงตามท่ีกำหนด 
   ตัวชี ้ว ัดยอยที ่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
       ขอ ๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำให
ครบถวน 
        ขอ ๒๖ จัดทำการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ใหครบถวน 
 

3. E-Service  จ ัดการให บร ิการ download 
แบบฟอรม e-service 
 4. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป  
ใหตรงตามท่ีกำหนด 
5.  จัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจางหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ ใหตรงตามท่ีกำหนด 
 6. นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล จัดทำให
ครบถวน 
 7.จัดทำการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ใหครบถวน 
 8.มีการจัดทำหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหครบถวนตามที่กำหนด
ไว อันไดแก หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือก
บ ุคลากร , หล ักเกณฑการบรรจ ุและแต งตั้ ง
บ ุคลากร , หล ักเกณฑการพ ัฒนาบ ุคลากร , 
หล ักเกณฑการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน
บุคลากร, หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการ
สรางขวัญกำลังใจ  
  8.จัดทำรายงานผลการบร ิหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำป ใหตรงตามปท่ีตองการ 
 

 

 



แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นท่ีตองปรับปรุง ผลการดำเนินงาน 

          ขอ ๒๗ มีการจัดทำหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทร ัพยากรบ ุคคล หล ักเกณฑการบร ิหารและพ ัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหครบถวนตามที ่กำหนดไว อันไดแก 
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑการ
บรรจุและแตงตั้งบุคลากร, หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร, 
หล ักเกณฑการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานบ ุคลากร , 
หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ  
      ขอ ๒๘ จ ัดทำรายงานผลการบร ิหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำป ใหตรงตามปท่ีตองการ 
     ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๕ การสงเสริมความโปรงใส 
      ขอ ๓๑ จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต
ประจำป ใหตรงปท่ีตองการ 
      ขอ ๓๓ จัดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ดำเนินงานตามภารกิจหนวยงานใหตรงตามตองการ 

 

  9. จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต
ประจำป ใหตรงปท่ีตองการ 
  10.จัดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การดำเนินงานตามภารกิจหนวยงานใหตรงตาม
ตองการ 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต   ตัวชีวัดยอยท่ี ๑๐.๑ การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
   ขอ ๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู บริหาร จัดทำในรูปไฟท่ี
ตองการ 
   ขอ ๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกัน
การท ุจร ิตประจำป   รอบ ๖  เด ือน  แสดงข อม ูลท ี ่ มี
รายละเอียดความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต เชน ความกาวหนาการดำเนินการแต
ละโครงการ/ก ิจกรรม รายละเอ ียดงบประมาณที ่ใช
ดำเนินงาน เปนตน 
 

ผูบริหารตองเปนตัวอยางท่ีดีในการ สรางความ
โปรงใส และตองแสดง เจตจำนงอยางชัดเจนใน
การบริหารงาน ในสวนผูท่ีเก่ียวของก็ตองจัดทำ
แผนงาน การปองกันการทุจริตเพ่ือเสนอให 
ผูบริหารทราบและนำมาปดในท่ีเปดเผย เพ่ือให
ทุกคนไดรับรู และควรมี มาตรการสงเสริมดาน
คุณธรรมและ จริยธรรมเปนประจำและตอเนื่อง
เพ่ือ กระตุนจิตสำนึกใหผูปฏิบัติงาน 



 

แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นท่ีตองปรับปรุง ผลการดำเนินงาน 

      ขอ ๔๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน  แสดงการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ขอ ๔๓ การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงานจัดทำการดำเนินการตาม
ผลการประเมินขอ ๔๒ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

            (นายอรุณ  เทศถมยา) 
                    นายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 


	หัวหน้าสำนักปลัด

