
  

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักปลัด  องคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม  โทร. ๐-3670-6063     

ที่ ลบ 80901/         วันที่     1       กุมภาพันธ   ๒๕64 

เร่ือง  การดำเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานปงบประมาณ 2564 
...........................................................................................................................................................................................   
เรียน  นายกองคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม 

ตามท่ีสำนักปลัด  ไดรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ.๒๕๖3 และไดกำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหดีข้ึน ไวในขอ ๖ ตามบันทึกขอความ เรื่อง รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ.๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

เพ่ือใหพนักงานสวนตำบลมีความเขาใจในมาตรการตางๆ จึงไดประชาสัมพันธเพ่ือแจงใหพนักงานสวน
ตำบลทุกคนไดรับทราบ เพ่ือเปนประโยชนตอตนเอง และประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป  
 

มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(๑)ใหความรูเรื่อง 
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 

รณรงคใหความรูเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ผานสื่อ
สังคมออนไลน หรือสื่อ
สารสนเทศของหนวยงาน 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล  

ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 

(๒ ) ค ว รมี ม าต รก ารล ด
ข้ันตอนในการใหบริการ 

-ควรปรับปรุงกระบวนงาน 
เ พ่ื อ ล ด ข้ั น ต อ น ใน ก า ร
ใหบริการและการใหบริการ 
ณ  จุด เดียว และเพ่ิมการ
ใหบริการโดยใชระบบ IT  
- เปดชองทางแสดงความ
คิดเห็นในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล  

ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕64 

(๓) ควรมีนโยบายดานความ
โปรงใสในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจาง 

ด านความ โปรงใส ในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางควร
ใชเว็ปไซดของหนวยงานใน
การดำเนินการเปนหลัก ซึ่ง
จะเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุด เพ่ือ
ปองกันการดำเนินงานใน
ดานการทุจริต 

กองคลัง รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล  

ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 

 



 
-๒- 

 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(๔) ผูบริหารหนวยงานควร
แสดงนโยบายเจตจำนงวาควร
มี ก า ร ก ำ ห น ด น โ ย บ า ย 
มาตรการ  แผนงาน  ห รื อ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสครอบคลุมตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความ โป ร ง ใส ใน การ
ดำเนินงานของหน วยงาน
ภาครัฐในแตละดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารหนวยงานควรแสดงนโยบาย
เจตจำนงวาจะบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีการกำหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมี
คณุธรรมและความโปรงใสใหครอบคลุม
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐในแตละดาน ท้ังตอ
เจ าห น า ท่ี ห น วย งาน โดย ช้ี แ จงให
รับทราบจากการประชุม หนังสือเวียน
ห รื อ ติ ด ป ร ะ ก า ศ ภ า ย ใน แ ล ะ ต อ
ส าธารณ ชน ผ าน ท างเว็ป ไซด ขอ ง
หนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

สำนักปลัด รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล 

ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 

(๕) การดำเนินงาน -จัดทำ ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการอยางชัดเจน 
-ส ร า งจิ ต ส ำ นึ ก ให แ ก พ นั ก งาน ใน
หนวยงาน 
-ใหบริการตอผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ
อยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 
-ใหขอมูลผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ
อยางถูกตอง ตรงไปตรงมา ไมปดบัง
ขอมูล 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล  

ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 

(๖ ) ก า ร เผ ย แ พ ร ข อ มู ล
ขาวสาร 

เผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชน
ควรรับทราบอยางชัดเจน การเผยแพร
ขอมูลเขาถึงไดงายไมซับซอน และมี
ชองทางหลากหลาย สรางการรับรูใหผู
มาติดตอหรือ ผูรับบริการสามารถแสดง
ความคิดเห็น ติชม รองเรียนตอการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานได 

สำนักปลัด รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล  

ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
            
 
 



-๕- 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 

(นางสาวภัทรนันท    ปานออน) 
หัวหนาสำนักปลัด 

 
 
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

 
 

(นายสุรพล   วัฒนกุลวิวัฒน) 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

 
ความเห็นนายกองคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

 
 

(นางพิมพรรนี   มีสุดเพียร) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563



คํานํา 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐIntegrity (and Transparency 
Assessment-ITA)  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563  มีเจตนารมณ  มุงหวังให  หนวยงานภาครัฐ   กลุมเปาหมายได 
รับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง   และนําขอมูลผลการประเมินรวมท้ังขอเสนอแนะ  
ไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายาม  
ของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  รวมท้ังสะทอน  
ถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  Good ( Governance)  ให
เป็นท่ีประจักษ ตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากลรายงาน  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ  
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้   ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง  10   ตัวชี้วัด    ไดแก    
1) การปฏิบัติหนาท่ี  2) การใชงบประมาณ 3) การใชอํานาจ  4) การใชทรัพยสินของราชการ  5) การแกไขปญหาการ 
ทุจริต   6) คุณภาพการดํ าเนินงาน  7) ประสิทธิภาพการสื่ อสาร   8) การปรับปรุงระบบการทํางาน  9) 
การเป ิดเผยขอมูล และ 10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู ของผู มีส วนได ส วนเสียภายใน   
(Internal)   การรับรู ของผู  รับบริการผู มาติดตอหรือผู มีส วนไดส วนเสียภายนอกExternal)   (และการเผยแพร
ข อ มู ล ท่ี เป ็น ป ัจ จุ บั น บ น เว็ บ ไซ ต ข อ ง   ห น ว ย งาน  Open (Data)  ซ่ึ งผ ล ค ะแ น น ค รั้ งนี้ จ ะ ส ะท อ น ให 
เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม    หวังเป็นอยางยิ่งวาผลการ 
ประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน   สงเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาค    
รัฐในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมา  
ภิบาล และ ประการสําคัญ  คือ  ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ   ซ่ึงจะสามารถ  
สะทอนภาพลักษณเชิงบวกให  กับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption 
Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึน  ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                          งานวิเคราะห นโยบายและแผน องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
     มกราคม 2564 



สารบัญ 
 
 
 
 
 

เรื่อง หน า 
 

1.หลักการและเหตุผล                                                                                        1- 2 
2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

อําเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  
3.การวิเคราะห ขอมูล  
4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
5.การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

  



-1- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (สํานักงาน ป.ป.ช.)  ไดพัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการปองกันการทุจริต   และเป็นกลไกในการสรางความตระหนักให 
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม  “ โดยใช ชื่อวาการประเมินคุณธรรมและความ  
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบัน  
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเป็นกลยุทธ 
ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซ่ึงถือ         
เป็นการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน  ภาครัฐใหเป็น  
“มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก”ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดย มุงหวังใหหนวยงาน  
ภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ ยกระดับหนวยงานใน 
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานได อยางเหมาะสม 

 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหนอง
แขมอําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
     อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุร ีโดยภาพรวมได คะแนนเทากับรอยละ 47.78 คะแนน  ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความ 

โปรงใสในการดําเนินงานระดับ F 
 

  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ท่ีไดคะแนนสูงสุดตัวชี้วัดดานการปฏิบัติหนาท่ีไดคะแนนเทากับรอยละ
91.17  รองลงมาคือตัวชี้วัดการใชอำนาจ  ไดคะแนนเทากับรอยละ  89.87  ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต
ท่ีไดคะแนน เทากับรอยละ  86.37  ตวัชี้วัดการใชทรัพยสินของทางราชการได คะแนนเทากับรอยละ 83.43 
ตัวชี้วัดการใชงบประมาณไดคะแนน  เทากับรอยละ  80.32  ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานไดคะแนนเทากับ
รอยละ 71.05  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได คะแนนเทากับ  65.56  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงานได
คะแนนเทากับ     
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รอยละ 64.93  ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูลไดคะแนนเทากับ รอยละ  8.89  และตัวชี้วดัการปองกันการทุจริต
ไดคะแนนเทากับรอยละ  0.00 

 

สรุปไดวา จุดท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 91.17 คือตัวชี้วัดท่ี 1 ดานการปฏิบัติหนาท่ี 
และ จุดท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากได คะแนนต่ำสุดเทากับรอยละ 0.00  คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การวิเคราะหขอมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม 
อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดท่ีแสดงให
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนท่ีจะตองพัฒนา  ไดแก 
 

3.1 จุดท่ีไดคะแนนสูงสุด    ไดแก 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 1  ดานการปฏิบัติหนาท่ี  ไดคะแนนเทากับรอยละ  91.17  คะแนนจากการประเมิน 

   การรับรูของผูรับบริการ   หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพผูมาติดตอการดําเนินงาน ในประเด็น 
   ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ี  โดยยึดหลักตามมาตรฐานและระยะเวลาท่ีกําหนดไว อยางเครงครัด 
   เห็นไดวา   ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน    
   ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการ   ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยู   
   เหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน      อยางไรก็ดีสิ่งท่ีควรเป็นประเดน็ในการพัฒนา 
   เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนท่ีดีข้ึน  หนวยงานควรปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานโดยลดข้ันตอนใหกระชับ 
   และรวดเร็วมากกวาเดิม 
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3.2 จุดท่ีไดคะแนนต่ำสุด  ไดแก 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 10 ดานการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 0.00 คะแนนจากการประเมิน  

การรับรูของผูรับบริการ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพผูมาติดตอการดําเนินงาน  แสดงใหเห็นวา 
หนวยงานไมไดมีการแสดงเจตจำนงหรือคำม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต  โปรงใส  และเปนไป 
ตามหลักธรรมมาภิบาล   ไมมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำปใหชัดเจน  และเผยแพรตอ 
สาธารณะ พรอมท้ังใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 

และในสวนอ่ืนๆท่ีเปนหลักเกณฑในการพิจารณา ไดแก 
๑. การเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
องคประกอบของการเปดเผยขอมูล พิจารณาตามเง่ือนไข ดังนี้ 
 สามารถเขาถึงขอมูลไดผาน URL 
ขอมูลเผยแพรท่ีเว็บไซตหลักของหนวยงาน 
ขอมูลเผยแพรในหัวขอท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของขอมูล ซ่ึงประชาชนท่ัวไปสามารถเขาใจและเขาถึงไดประเด็นท่ี
เปนขอบกพรองหรือจุดออน 
๑) เว็บไซตของหนวยงานยังไมมีความสมบูรณในเรื่อง "หัวขอหลัก" ทำใหการเปดเผยขอมูลในบางเรื่องอยูในหมวด
เดียวกัน ทำใหเขาถึงขอมูลยาก 
๒) หนวยงานภายในท่ีมีหนาท่ีนำเขาขอมูลเพ่ือเปดเผยตอสาธารณะไมครบถวน และไมสมบูรณ ดังนี้ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
- แผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ซ่ึงประกอบดวย ตำแหนงหนาท่ี 
การดำเนินงาน 
- แผนดำเนินงานประจำป 
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ ๖ เดือน 
- รายงานผลการดำเนินงานประจำป (รอบ ๑๒ เดือน) 
ขอมูลการปฏิบัติงาน 
- คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน *เพ่ิมหัวขอหลักในเว็บไซต ชื่อ "คูมือ
การปฏิบัติงาน" 
ขอมูลการใหบริการ 
- คูมือมาตรฐานการใหบริการ จัดทำคูมือมาตรฐานการใหบริการ และแบบสอบถามความพึงพอใจทำการสรุป
รายงานผลการใหบริการ ทุกๆ ๖ เดือน (สิ้นเดือนมีนาคม/กันยายน) *เพ่ิมหัวขอหลักในเว็บไซต ซ่ือ 
"คูมือมาตรการใหบริการ" 
เพ่ิมหัวขอยอย  
๑.คูมือมาตรฐานการใหบริการ 
2.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการ 
๓. ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
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แผนการใชจายงบประมาณประจำป 
- แผนการใชจายงบประมาณประจำป 
- รายงนการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป รอบ ๖ เดือน 
- รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป (รอบ ๑๒ เดือน) 
แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
- แผนการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ 
- ประกาศตางๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง/ การจัดหาพัสดุ เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ 
จัดซ้ือจัดจาง/จัดหาพัสดุ 
- สรุปผลการจัดการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
จำแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนใดใหระบุวาไมมีการจัดซ้ือจัดจาง) 
- รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุประจำป มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณท่ีใชใน 
การจัดซ้ือจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงการดำเนินการตามนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแตงตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวนิัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน 
- หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ 
เปนหลักเกณฑท่ียังใชบังคับในหนวยงานในปปจจุบัน 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป แสดงขอมูลผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียด เชน ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนการรายงานผลของปท่ีผานมา 
แผนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
- แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
- ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 
- ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 
แผนการประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต 
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป โดยการแสดงผลการการประเมินความเสี่ยงของการ 
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต โดยระบุขอมูล เชน เหตุการณความเสี่ยง ระดับความ 
ของความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง 
- การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ออกมาตรการหรือกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 
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แผนปองกันการทุจริต 
- แผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รอบ ๖ เดือน 
- รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 
 
  4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ  

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำป 2563” ท่ีกำหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด 
คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด 
มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด IIT ซ่ึงสะทอน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน 
สวนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้ 
 
แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  
 
1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางท่ัวถึง 
และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ  
 
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอ
การเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง  
 
3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือรวมกัน
ทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการไดโดยสะดวก 
 
แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้  
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1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการ
บริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผานระบบ e-
service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ 
ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  
 
2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผล
การประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท่ีสำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ 
ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการ
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากเปาหมาย 
 



การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 

๑. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัด ดานการปรับปรุงระบบการทำงาน มีค่ำต่ำสุด เทากับ ๖๔.93 ซ่ึงหนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการ

ใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT รวมถึงจะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะ

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม รายงานความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 

ดำเนินการแลว ยังไมไดดำเนินการ 
๑.จัดทำมาตรการลด
ข้ันตอนในการ
ใหบริการข้ันตอนใน
การใหบริการ 
๒.ควรมีชองทางให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน 

๑.จัดทำมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ 
2.เพ่ิมชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน 
ในความเปนจริง อบต.ฯ มี เว็บไซต, เฟซบุก, ไลน  เพ่ือเปน
ชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน การเผยแพรขอมูลมานานแลว แตประชาชน อาจ
เขาไมถึง และไมทราบช่ือเว็บไซต, เฟชบุก, ไลน อบต.ฯ 
ท้ังน้ี ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อบต.ฯ 
จะดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพรชองทางใหประชาชนได
มีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏบัิติงาน ขอมูลผานชองทาง
ตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ  
โดย 
๑. สงหนังสือถึงผูนำชุมชน ใหเผยแพรซื่อเว็บไซต, เฟชบุก, 
ไลน และเชิญชวนประชาชนใหเขาชม เว็บไซต, เขารวมเปน
สมาชิกของกลุมเฟชบุก, ไลน ของ อบต. 
๒. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน  

1.มาตรการในการจัดการ 
เรื่องรองเรียนการทุจริต 
๒.มาตรการเผยแพรขอมูล 
ตอสาธารณะ 

๑.สำนักปลัด 
๒.กองคลัง 
๓.กองชาง 
4.กองการศึกษา 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
 

  



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖4 

2. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัด ดานการปองกันการทุจริต มีคาต่ำสุด เทากับ 0.00 ซ่ึงในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจำนง

หรือคำม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเข็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำป

ใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมท้ังจัดทำมาตรการภายในตางๆเพ่ือปองกันการทุจริต รวมถึงการใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการ

ทุจริต เชน การเปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม รายงานความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 

ดำเนินการแลว ยังไมไดดำเนินการ 
๑.ผูบริหารควรแสดง 
คำม่ัน สัญญาวา จะ
ปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส 
และเปนไปตาม หลัก
ธรรมาภิบาล 

๑. อบต.ฯ ไดมีการแสดงเจตจำนง หรือคำม่ัน สัญญา
วา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส 
และเปนไปตาม หลักธรรมาภิบาล ตั้งแต สำนักงาน 
ป.ป.ช. ไดกำหนดใหดำเนินการแลว และมีการ
เผยแพรโดย ออกเปนประกาศ ติดบอรด
ประชาสัมพันธหนาสำนักงาน, จัดทำหนังสือแจงผูนำ
ชุมชน, และเผยแพรผานเว็บไซตของ อบต.ฯ  
 

๑.มาตรการในการสงเสริม
ความโปรงใสในการจัดซื้อ จัด
จาง 
2.มาตรการใหผูมีสวนได สวน
เสีย มีสวนรวมในการปองกัน
ทุจริต 
3.มาตรการปองกันการรับ
สินบน 
4.มาตรการตรวจสอบการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที ่
5.มาตรการปองกันการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม 

๑.สำนักปลัด 
๒.กองคลัง 
๓.กองชาง 

  

 



 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม รายงานความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 

ดำเนินการแลว ยังไมไดดำเนินการ 
2.จัดทำแผนปฏิบัติ
การปองกันแกไขการ
ทุจริตประจำปให
ชัดเจน เผยแพรตอ
สาธารณะ 

อบต.ฯ ไดมอบหมายใหนายดำรงคฤทธิ์ เลิศอักษร 
ตำแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
เรื่องการประเมินคุณธรรมเผยแพรตอสาธารณะ และ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงผูรับผิดชอบไดมีการดำเนินการจัดทำ
การเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจำป ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  โดยอัพโหลด
ลงบน www.nongkhaem.go.th พรอมท้ังเผยแพร
ผานเว็บไซตของอบต.ฯ เรียบรอยแลว 

 ๑.สำนักปลัด 
 

  

 

  

http://www.nongkhaem.go.th/


 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม รายงานความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 

ดำเนินการแลว ยังไมไดดำเนินการ 
3.กลุมองคกรชุมชนมี
สวนรวมในการ
ปองกันการทุจริต 
เชน เปนกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง" 

สำหรับในเรื่องของการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัด
จาง" นั้น  
อบต.ฯไดดำเนินการมาโดยตลอด ในเรื่อง 
๓.๑ กองคลัง ไดแตงตั้งประชาชนเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
๓.2 สำนักปลัด กอนดำเนินการจัดทำขอบัญญัติเรื่อง
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ แตละปจะ
เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมประชุมเพ่ือจัด
ประชาคม เสนอโครงการตาง ๆ จะพบวา อบต.ฯ 
เปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องครอบคลุมทุก ๆ งานของ อบต.ฯ เพียงแตไม
มีการเผยแพรใหรับทราบโดยท่ัวถึง 
ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อบต.ฯ จะ
ดำเนินการเผยแพรขอมูลการมีสวนรวมของ 
ประชาชนผานชองทางตาง ๆ ใหไดรับทราบตอไป 

 1.กองคลัง 
2.สำนักปลัดฯ 

  

 

  



 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม รายงานความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 

ดำเนินการแลว ยังไมไดดำเนินการ 
4.เจาหนาท่ีขาด
ความรูความเขาใจใน
การบริหารจัดการ
เว็บไซต 

จากผลคะแนนท่ีออกมา ชี้ใหเห็นวาคะแนนนั้นมีสวน
ท่ีเก่ียวของกับความรูและความสามารถของพนักงาน
ในการจัดการเว็บไซต  จึงใหตองมีการพัฒนาทักษะ 
ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ
หนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการ
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพจากเปาหมาย 

มีการจัดทำเว็บไซตใหม และ
มีการอบรมการใชงาน

เว็บไซตใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกรแกพนักงาน
ผูรับผิดสอบในแตละสวนงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.สำนักปลัด 
๒.กองคลัง 
๓.กองชาง 
4.กองการศึกษา 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
 

  

 




