
 
    บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร                                                     

ท่ี    ลบ ๗๔๑๐๑/                       วันท่ี        5     เดอืน    ตุลาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๓              

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.                                          

.............................................................................................................................................................................. 

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดาน

คุณธรรม และความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยถือเปนการประเมินที่ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐท่ัว

ประเทศ ซึ ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื ่อวันที ่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให

หนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔โดยใชแนวทางและเครื่องมือการ

ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดสำหรับในการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงาน ป.ป.ช. ไดมีการศึกษาทบทวน การประเมิน ITA ในหลายดาน เพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ไดดำเนินการเรียบรอยแลว และทาง ป.ป.ช. 

ไดประกาศผลคะแนนการประเมินดังกลาว ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรไดผลการประเมิน

ภาพรวมที่คะแนนเฉลี่ยรอยละ ๗๔.๔๑ ถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการ ระดับ c ซึ่งจาก

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังไมผ านเกณฑการประเมิน ขอชี ้แจงใหทราบตาม

รายละเอียดดังนี้ การประเมิน มีหลักการสำคัญ คือ เปนการประเมินที่มุงประเมินจากมุมมองหรือสายตา

ประชาชน โดยจำแนกเปน ๓ มุมมอง ไดแก 

๑.มุมมองการรับรูของขาราชการและบุคลากร (IIT) 

๒.มุมมองการรับรูขของผูรับบริการหรือมาติดตอหนวยงานภาครัฐ (EIT)  

๓.มุมมองของประชาชนท่ัวไป คือการเขาถึงขอมูลสาธารณะของหนวยงานภาครัฐผานทางเว็บไซดของ

หนวยงาน (OIT) 

จากเปาหมาย”การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 

ประจำป ๒๕๖๓ “ท่ีกำหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ ๘๐ จะตองมีผลการประเมิน ๘๕ คะแนน

ขึ้นไปภายในป ๒๕๖๕ พบวาผลคะแนนประเมินหนวยงานจาก ๓ แบบวัด คือ มุมมองการรับรูของขาราชการ

และบคุลากร (IIT) มุมมองการรับรูขของผูรับบริการหรือมาติดตอหนวยงานภาครัฐ (EIT) มุมมองของประชาชน

ทั่วไป คือการเขาถึงขอมูลสาธารณะของหนวยงานภาครัฐผานทางเว็บไซดของหนวยงาน (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 



๑๐ ตัวชี ้ว ัด มีแบบวัดที ่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (๘๕ คะแนนขึ ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ ่งสะทอน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต  มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปน

หลักอยางชัดเจน  

สวนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ำกวาเกณเปาหมาย (รอยละ ๘๕) คือ แบบวัด EIT และ OIT จึงมีขอเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปถัดไปป ดังตอไปนี้ 

- แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการ

ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 

๑. ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซดหลักของ

หนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและ

ตอเนื่อง 

๒. การปรับปรุงการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบรหิารและบุคลากรเพ่ือ

รวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชน

ทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

การใหบริการไดโดยสะดวก 

- แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะ

บนเว็บไซดของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 

ขอ ๙ การเปดเผยขอมูล 

ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอ ๒ ขอมูลผูบริหาร 

- มีแตขอมูลผูบริหารฝายการเมือง ขาดขอมูลผูบริหารสวนขาราชการประจำ ชองทางติดตอ

ไมครบถวนท้ังผูบริหารฝายการเมืองและผูบริหารสวนขาราชการประจำ 

ขอควรปรับปรุง ใหเพ่ิมขอมูลและชองทางของผูบริหารและขาราชการประจำใหครบถวน 

ขอ ๔ ไมระบุระยะเวลาของแผน ทำใหไมทราบวาแผนดังกลาวครอบคลุมป 2563 หรือไม  

ขอควรปรับปรุง ควรเพ่ิมเติมแผนท่ีมีระยะเวลาใหครบถวน 

ขอ ๕ ขอมูลการติดตอไมครบถวนทั้ง 5 ประเภท ไดแก ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลข

โทรสาร อีเมล และ แผนท่ี 

ขอควรปรับปรุง เพ่ิมขอมูลใหครบถวน 

ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๒ การบริหารงาน 

การใหบริการ 

ขอ ๑๗ E-Service  การใหบริการ download แบบฟอรม และประชาชนยังตองไปสถานท่ี

ทำการ ไมนับวาเปน e-service 

ขอควรปรับปรุง ใหจัดทำบริการแบบ E-Service ใหม 

ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณประจำป 



ขอ ๒๐ รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป  ไมใชรายงานผลการใชจายงบประมาณ

ประจำปของป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอควรปรับปรุง  ควรนำผลการใชจายงบประมาณใหตรงกับขอมูลปนั้น 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ขอ ๒๑  แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไมพบขอมีแผนป ๒๕๖๓ 

ขอควรปรับปรุง จำทำแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ใหตรงตามปท่ีตองการ 

ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   ขอ ๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไมพบนโยบายบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  ขอควรปรับปรุง เพ่ิมนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหครบถวน 

ขอ ๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขอควรปรับปรุง จัดทำผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขอ ๒๗ หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลท่ีนำมาตอบ ไมครบถวนตามท่ีกำหนดไว อันไดแก หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร, หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร, หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ 

ขอควรปรับปรุง ควรจะจัดทำใหครบถวนตามหลักเกณฑบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ๒๘ รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลประจำป 

ขอควรปรับปรุง จัดทำรายงานผลใหตรงกับปท่ีตองการ 

ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๕ การสงเสริมความโปรงใส 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ขอ ๓๑ ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 

ขอควรปรับปรุง จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป 

พ.ศ. 2563 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ขอ ๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ขอควรปรับปรุง จัดกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจ

หนวยงานใหตรงตามตองการ 

OIT ๑๐ การปองกันการทุจริต 

ตัวชีวัดยอยท่ี ๑๐.๑ การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ขอ ๓๔ เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร  

ขอควรปรับปรุง ทำในรูปไฟท่ีตองการ 

ขอ ๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รอบ ๖ เดือน  

ขอควรปรับปรุง แสดงขอมูลที่มีรายละเอียดความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติ

การปองกันการทุจริต เชน ความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

งบประมาณท่ีใชดำเนินงาน เปนตน 

ขอ ๔๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  



ขอควรปรับปรุง แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอ ๔๓ การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ขอควรปรับปรุง จัดทำการดำเนินการตามผลการประเมินขอ ๔๒ 

 

ขอเสนอแนะ 

๑. มอบหมายบุคลากรในแตละสวนท่ีเก่ียวของตรวจสอบขอมูลตามตัวชี้วัดท่ีตนเองรับผิดชอบ

ใหครบถวนและถูกตอง 

๒. หนวยงานตองจัดทำเว็บไซดองคกร โดยตองนำขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน ขอมูล

พื้นฐานขององคกร แผนดำเนินงาน งบประมาณ โครงสรางบุคลากร โครงการและกิจกรรม จะตองมีการ

ตรวจสอบและตออายุเว็บไซดใหทันกำหนดเวลา พรอมท่ีจะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ 

๓. จัดทำชองทาง E – SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาท่ี

หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็บไซดได 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการตอไป 

 

                                   
(นางสาววิลาวัณย กนกศรีวิเชียร) 

หัวหนาสำนักปลัด 

      

                          

  (นางสาวอรุณี  มะลิทอง)                  

          ปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร         

 

                    
  (นายอรุณ  เทศถมยา) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 



 

รายงานการวิเคราะหการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดัลพบุรี 

1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร พบวา มี

ผลคะแนน 74.41 คะแนน อยูในระดับ C แสดงผลการประเมินตามรูปดังนี้ 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 

อันอับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การใชทรัพยสินของราชการ 100 
2 การแกไขปญหาการทุจริต 100 
3 การใชอำนาจ 100 
4 การปฏิบัติหนาท่ี 100 
5 การใชงบประมาณ 98.55 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.66 
7 การปรับปรุงการทำงาน 84.50 
8 คุณภาพการดำเนินงาน 81.55 
9 การเปดเผยขอมูล 57.12 

10 การปองกันการทุจริต 37.50 



 

การวิเคราะหขอมูล  

จากผลการประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสซึ่งจำแนกตามตัวชี้วัดขององคการบริหาร สวนตำบล

พรหมมาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒5๖3 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุด แข็งและ

จุดออนท่ีตองไดรับการแกไขปรับปรุงและพัฒนาตอไป ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังนี้  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๐) คือ 
 

1. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 คะแนน เปนคะแนน จากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองใน ประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม ขั้นตอนและ

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการ ความโปรงใสและมี

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

2. ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 คะแนน เปน คะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ี เกี่ยวชองกับการ

ใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยาง โปรงใสไปจนถึง

ลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือ ประโยชนแกตนเองหรือ

พวกพอง การเบิกจายของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เซน คาวัสดุอุปกรณหรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย  

3. ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 คะแนน เปนคะแนนจาก การ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี เกี่ยวชอง

กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่งจะตอง

เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรในหนวยงานมีความเชื่อมั่นตอการใชอำนาจ ของ

ผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน  

๔. ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100 คะแนน เปน คะแนนจาก

การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็น ท่ี เกี่ยวชองกับ

พฤติกรรมของบุคลากรภายในองคกรในการนำทรัพยสินของทางราชการภายในหนวยงานของตนเอง หรือนำไปให

ผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ตั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน และการยืมโดย

บุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ซัดเจนและสะดวก เห็นไดวา 

หนวยงานควรจดัทำแนวทางปฏบิัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรให บุคลากรภายใน

ไดรับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสิน ของราชการของ

หนวยงาน  

5. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 98.55 คะแนน เปน คะแนน

จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานใน ประเด็นท่ีเก่ียว

ชองกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมี การจัดทำแผนงาน

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปน รูปธรรม  

 



 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไป

ปรับปรุงแผนการปองกันการทุจริตตอไป 

 

จุดท่ีตองได, รับการแกไข/ปรับปรุง (ตัวซ้ีวัดท่ีไดคะแนนตํ่ากวารอยละ ๙๐) คือ  

1. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.65 คะแนน เปน คะแนนจาก

การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ ดำเนินงาน ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ ระยะเวลาท่ีกำหนดไว

อยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูมารับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ ดำเนินงานของหนวยงานวายึด

หลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกำหนดไว มีการใหขอมูลท่ีซัดเจนแก ผูรับบริการ ไมนาผลประโยชนของ

พวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวาไมมีการเรียกสินบน แต ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา

เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน ซ่ึงควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารณะ อยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกท้ัง 

ควรมีชองทางที่หลากหลาย การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอนการทำงานใหดียิ่งขึ้น และ

เปดโอกาสใหผูมารับบริการ หรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการ ปรับปรุงการดำเนินการ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน  

หนวยงานหรือเจาหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบไมควรลัดขั้นตอนจะไดไมตองกลับไปแกไข และ การในการ

บริการไมควรเลือกปฏิบัติโดยใหบริการประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน  

2.ตัวซ้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได, คะแนนเทากับรอยละ 84.50 คะแนน เปน คะแนนจาก

การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ ทำงาน ใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการ ทำงานของ

หนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งข้ึน ซ่ึง

หนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูมารับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการ ปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน  

ควรเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาการ

ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ ้นเชน แตงตั ้งประชาชนที่มาจากสัดสวนประชาคมเขามา เปน

คณะกรรมการในการติดตามพัฒนาผลแผน อีกทั ้งขั ้นตอนในการใหบริการประชาชนควรลดระยะเวลาในการ 

ดำเนินงานใหเร็วข้ึน  

3. ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.55 คะแนน เปน คะแนนจาก

การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการ สื่อสารใน

ประเด็นที ่เกี ่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื ่องตางๆตอสาธารณซน เห็นไดวาหนวยงาน ให

ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณซนท่ีควรรับทราบ รวมท้ัง การ

จัดใหมีซองทางใหผูรับบริการ ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ ดำเนินงาน การ

ใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีซองทางใหผูมาติดตอราซการ สามารถรองเรียน



การทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูมารับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย

อยางมีประสิทธิภาพ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน  

การเปดเผยขอมูลของหนวยงานควรจะ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน เรียงเปนหัวขอที่สามารถเขาถึงไดงายเพราะบางเรื่องราว ที่นำลงเว็บไซตประชาชนคนหาไมพบเมื่อคนหาไม

พบก็จะทำใหผูเขาเว็บไซตไมอยากเขาไปดูในการแกไขให รวบรวมเปนหมวดหมู เชน เรื่องการจัดซื้อจัดจางก็ควรจัด

เขาไปอยูในหมวดของงานกองคลัง เปนตน มีการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานได

อยางชัดเจน 

4. ตัวซ้ีวัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 57.12 คะแนน เปนคะแนน จากการ

เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆของหนวยงานใหสาธารณชน รับทราบ

ใน ๕ ประเด็นหลัก คือ (๑) ขอมูลพื้นฐานไดแกขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธและการปฏิสัมพันธ ขอมูล (๒) การ

บริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการ

ใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และหลักเกณฑ

การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๔) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื ่อง

รองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็น ขางตนแสดงใหเห็นถึง

ความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน  

เปนอีกหนึ่งตัวชี้วัดท่ีทำใหหนวยงานตองมีการปรับปรุงแกไขเปนการเรงดวน เพราะการเปดเผย ขอมูลเปนสิ่ง

ท่ีสำคัญเปนสิ่งท่ีประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียมองมาท่ีองคกรวาองคกรมีความโปรงใสมากนอยแคไหน จากคะแนนใน

ป 2563 พบวา เกี่ยวกับเรื่อง ขอมูลผูบริหาร ขาราชการ แผนยุทธศาสตร การติดตอ งบประมาณ เกี่ยวกับงานพัสดุ  

จัดซื้อจัดจาง ตลอดจนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แทบไม มีคะแนนเลยในป 2563 จะตองรีบแกไขใน

สวนท่ีกลาวมาขางตนและบูรณาการขอมูลรวมกันท้ังสวนงานคลังและ สำนักปลัดเพ่ือไมสงผลตอคะแนนในป 2564  

5. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 37.50 คะแนน เปน คะแนนจาก

การเผยแพรขอมูลที ่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการตางๆของ หนวยงานให

สาธารณชนไดรับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนง สุจริตของ

ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ การปองกัน

การทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความ โปรงใสและปอง

กันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไปขอเสนอแนะจากการ ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน  

ผูบริหารควรเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทมากขึ้นในการแกไขปญหาการทุจริตจะตองแสดง เจตจำนงให

ชัดเจนพรอมท้ังมีมาตรการตางๆในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส และควรมีประกาศให พนักงานไดรับทราบ



ยึดถือปฏิบัติอีกท้ังตองมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เพ่ือ ขับเคลื่อนสงเสริมและบูรณา

การ ใหเกิดประสิทธิผล ในปตอไป 

 

มาตรการ แนวทาง วิธีการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

1) ถายทอดองค
ความรูใหกับ
พนักงาน เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานให
เปนไปตาม ระเบียบ
ขอกำหนดและ
ระยะเวลา 

จัดทำแนวทางการปฏิบัติ 
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2563-
กันยายน 
2564 

รายงาน
ความกาวหนา รอบ 
6 เดือน 12 เดือน 
พรอมสรุปรายงานผล 

2) ใหความรูเก่ียวกับ
การปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน 

(1) ฝกอบรมบุคลากร
เพ่ือให ความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชน ทับซอน  
(2) รณรงควิธีคิดแยกแยะ 
ระหวางผลประโยชน
สวนรวม ผานสื่อสังคม
ออนไลนหรือสื่อ 
สารสนเทศของหนวยงาน 

สำนักปลัด ตุลาคม 2563-
กันยายน 
2564 

รายงาน
ความกาวหนา รอบ 
6 เดือน 12 เดือน 
พรอมสรุปรายงานผล 

3) ใหความรูเรื่อง
การประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสใน
การดำเนินงาน ของ
หนวยงาน 

รณรงคใหความรูเรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปรงใสในการ
ดำเนินงานของ หนวยงาน
ภาครัฐผานสื่อ หนวยงาน 

สำนักปลัด ตุลาคม 2563-
กันยายน 
2564 

รายงาน
ความกาวหนา รอบ 
6 เดือน 12 เดือน 
พรอมสรุปรายงานผล 

4) การปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
การใหบริการผูมา
ติดตอราชการท่ี 
เปนไปตามข้ันตอน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

(1) ทบทวนปรับปรุงคูมือ
การ ปฏิบัติงาน  
(2) ทบทวนปรับปรุงคูมือ 
มาตรการใหบริการ
ประชาชน  
(3) รณรงคสรางจิตสำนึก
การ ใหบริการกับ
เจาหนาท่ีผานสื่อสังคม
ออนไลน หรือสื่อ 
สารสนเทศของหนวยงาน 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2563-
กันยายน 
2564 

รายงาน
ความกาวหนา รอบ 
6 เดือน 12 เดือน 
พรอมสรุปรายงานผล 



มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

5) สรางการรับ
บุคลากรในหนวยงาน 
เก่ียวกับแผนการใช
จายงบประมาณ 
ประจำปและเปด
โอกาสใหกับบุคลากร 
ในหนวยงานมีสวน
รวมในการตรวจสอบ 
การใชจาย
งบประมาณ 

(1) ประชาสัมพันธขอมูล 
ขาวสารเก่ียวกับแผนการ
ใช จายงบประมาณ
ประจำปให บุคลากร
รับทราบ  
(2) ประชาสัมพันธ
ชองทางการ รองเรียนให
บุคลากรรับทราบ 

กองคลัง ตุลาคม 2563-
กันยายน 
2564 

รายงาน
ความกาวหนา รอบ 
6 เดือน 12 เดือน 
พรอมสรุปรายงานผล 

6) เปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมี 
สวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมในการ 
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธชองทาง
การ รองเรียนการให
ขอเสนอแนะ เพ่ือให
บุคลากรและสาธารณะ 
ชนรับทรายหลาย ๆ ชอง
รายการ 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2563-
กันยายน 
2564 

รายงาน
ความกาวหนา รอบ 
6 เดือน 12 เดือน 
พรอมสรุปรายงานผล 

7) มีการมอบหมาย
งานการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมน
ผลกรปฏิบัติตาม 
ระดับคุณภาพของ
งานโดยเลือกปฏิบัติ 

(1) สรางความเขาใจ
รวมกัน เก่ียวกับเกณฑการ
ประเมิน และการทำงาน 
(2) ผูบริหารเนนย้ำในท่ี
ประชุม เรื่องความเปน
ธรรมในการ ประเมินเพ่ือ
เพ่ิมความตระหนัก ใหกับ
ผูบริหาร /ผอ. กอง/
หัวหนา 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2563-
กันยายน 
2564 

รายงาน
ความกาวหนา รอบ 
6 เดือน 12 เดือน 
พรอมสรุปรายงานผล 

 

การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเกี่ยวของ  

1. ควรจัดทำคำสั่งและกำหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ  

2. ควรติดตามประเมินในคำสั่งท่ีไดรับมอบหมาย  

การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  

1. ควรกำหนดข้ันตอนใหเขาใจงายและกระชับระยะเวลาท่ีนอยลง  

2. ควรกำหนรดวิธีปฏิบัติท่ีรวดเร็ว  

3. ควรประชาสัมพันธใหทุกคนไดรับทราบทุกข้ันตอนการปฏิบัติ  

4. การสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีความซ่ือสัตยสุจริต  

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ  

1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาทุจริต  



2. ควบคุมกำกับดูแลใหขาราชการบุคลากรใหปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ เรื่องการรับของขวัญ 

สินน้ำใจ อยางเครงครัด  

3. ควบคุมกำกับดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน  

1. รายงานผลการดำเนินงานปละครั้งตอผูบริหาร  

2.จัดใหมีการประชุมเพื่อกำหนดแผนงาน แนวทางปฏิบัติและมาตรการภายในหนวยงาน

ทราบ เปนแนวทางปฏิบตัิ  

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการนำไปใช  

1.1 ผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และผูรับจางควรศึกษาระเบียบพัสดุวาดวยการ 

จัดซื้อจัดจางและศึกษาระเบียบและการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม) เพื่อใหเขาใจ มาก

ข้ึนเนื่องจากเปนผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อาจมีการใหความรูโดยการ ประชาสัมพันธหรือ

การฝกอบรม  

1.2 ความสงเสริมใหหนวยงานราชการสรางการบริหารและจัดการบานเมืองท่ีดีโดยใชหลักธรรมาภิ

บาลซ่ึงเปนการตรวจสอบความถูกตอง รายงานผลการดำเนินงานและมีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาให สังคม

ไดทราบ ชวยแกปญหาการทุจริตและคอรรัปชั่นในภาครัฐได  

1.3 ผูบริหารควรมีการจัดทำแผนบริหารพัสดุลวงหนา โดยนำเอาปญหาของการทำงานที่ผานมา 

นำไปใชไมวาจะเปนการสั่งซื่อไมทัน หรือการกำหนดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการบริหารงาน พัสดุได

ตรงกับความตองการขององคการบริหารสวนตำบลโกงธนูมากท่ีสุด  

 

รายงานผลการใชมาตรการจัดการความเส่ียง  

มาตรการจัดการความเส่ียง  

1.ควบคุมกำกับดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใส การ 

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

2.ควบคุมกำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวนการปฏิบัติ 

หนาท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ  

3.ควบคุมกำกับดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 

4.สงเสริมการมีสวนรวมในการดำเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให

ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อรวมสรางแนวทางและมาตรการในการดำเนินการาสรางจิตสำนึกใหขาราชการ 

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

  

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน  

1. ผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ควรศึกษากฎระเบียบขอบังคับกฎหมายและการให 

ความรูการอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองตามระเบียบ  

2.ควรสงเสริมใหหนวยงานราชการสรางการบริหารและการจัดการบานเมืองที่ดีโดยใชหลักธรรมาภิ

บาล ซึ่งเปนการเปดเผยขอมูลการตรวจสอบควมถูกตอง รายงานผลการดำเนินการและมีการเปดเผยขอมูลอยาง 

ตรงไปตรงมา ใหสังคมไดทราบชวยแกปญหาการทุจริตและคอรรัปชั่นในภาครัฐได  



3. ผูบริหารควรมีการจัดทำแผนบริหารพัสดุลวงหนาโดยนำเอาปญหาของการทำงานท่ีผานมานำมา 

ปรับใชไมวาจะเปนการสั่งซ้ือไมทัน หรือการกำหนดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหการบริหารงานพัสดุ ไดตรง

การขององคการบริหารสวนตำบลโกงธนู มากท่ีสุด  

4. ศึกษาขอมูลเตรียมจัดทำสื่อเพ่ือประชาสัมพันธเนนย้ำพฤติกรรมท่ีควรทำไมควรทำ  

5. ประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียภายนอกและภายใน ทราบผานชองทางตางๆ 

 


