
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สำนักปลัด อบต.หนองแขม 

ท่ี  ลบ 80901/                                    วันท่ี    6    กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององคการบริหารสวน   

            ตำบลหนองแขม  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม   

เรื่องเดิม  
ตามหนังสืออำเภอเมืองลพบุรี ที่ ลบ 0023.7/720 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 ไดแจง

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ และองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ไดเขารวมการประเมินผานระบบสารสนเทศสนับสนุน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment System : ITAS) นั้น 

ขอเท็จจริง  
บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลการประเมินดังกลาวแลว ตามประกาศแนบทายบันทึก 

โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองแขม  เทากับ 97.71 คะแนน สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนดเกณฑไวคือ 85 คะแนน               
อยูในระดับ AA   เปรียบเทียบกับปที่ผานมามีคาคะแนนสูงขึ้นรอยละ 49.93 โดยมีรายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้  
  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)                
มีคาคะแนนเทากับ 100 คะแนน โดยประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี มีผลคะแนน เทากับ 99.12 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ มีผลคะแนน เทากับ 97.23 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ มีผลคะแนน เทากับ 97.89 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ มีผลคะแนน เทากับ 98.57 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต มีผลคะแนน เทากับ 98.57 คะแนน 

จากคะแนนที่ได พบวาตัวชี้วัดที่ 1 – 5 ไมไดคะแนนเต็มทุกตัวชี้วัดและไมพบเสนอในการปรับปรุงแกไขของ
คณะผูตรวจการประเมิน 
   ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)           
มีผลคะแนน เทากับ 94.06 คะแนน โดยประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เทากับ 94.57 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เทากับ 94.49คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เทากับ 93.25 คะแนน 
 

จากลำดับ... 
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จากลำดับคะแนน พบวา ตัวชี้วัดท่ี 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เทากับ 93.25 คะแนน ซ่ึง
ประกอบดวยขอยอยท้ังหมด 5 ขอ โดยขอยอยท่ีควรปรับปรุงไดแก  
 1. E 14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด ผล
การตอบประเมินของผูรับบริการมีคะแนนเปนดังนี้ นอยที่สุดหรือไมมีเลย = 0.00% ระดับนอย = 0.00% , 
ระดับมาก = 51.78%, ระดับมากท่ีสุด = 47.90%,  
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข เห็นควรเปดโอกาสใหรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนได
สวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน เชน และสงเสริม
ใหผูรับบริการและ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำ ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 
 2. E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ
โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด  ผลการตอบประเมินของผูรับบริการมีคะแนนเปนดังนี้ นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย 
= 0 % ระดับนอย = 0.00% , ระดับมาก = 17.15%, ระดับมากท่ีสุด = 82.20%, 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข เห็นมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อใหประชาชน
ไดรับทราบผลการดำเนินงานในดานตางๆ เชน ดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุหรืออุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 
  3. E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแก
ทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 
 ผลการตอบประเมินของผูรับบริการ มีคะแนนเปนดังนี้ นอยที่สุดหรือไมมีเลย = 0.00 % ระดับนอย 
= 0.00% , ระดับมาก = 39.48 %, ระดับมากท่ีสุด = 60.52 %, 
  จากผลการประเมิน พบวา เรื่องที่ควรปรับปรุงแกไข คือการสรางความรูและความเขาใจท้ัง
แกตัวพนักงานผูใหขอมูลแกชาวบาน ปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงาน และมีการชี้แจงขอมูลท่ีเปนประโยชน
แกประชาชนใหเขาใจไดงายมากยิ่งข้ึน 
  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรูของการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)        
มีคาคะแนนเทากับ 100  คะแนน โดยประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล มีผลคะแนน เทากับ 100 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต มีผลคะแนน เทากับ 100  คะแนน 

ในสวนของ OIT พบวาท้ัง 2 ตัวชี้วัดไดเต็ม 100 คะแนน ควรรักษามาตรฐานท่ีดีตอไป 

  ขอเสนอแนะ จากทีมผูประเมิน 
  เพ่ือใหการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลหนองแขม  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถยกระดับคะแนนใน
ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนนอยใหสูงข้ึน จึงเห็นควรดำเนินการตามขอเสนอแนะของคณะท่ีปรึกษา ดังตอไปนี้ 
   แบบวัดความรู ผู ม ีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ภายใน (IIT) และ การเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) ขอมูลรายชื่อมีความเปนตัวแทนท่ีดี และมีรายชื่อเพียงพอตอการเก็บขอมูล 
  – หนวยงานมีการดำเนินการเตรียมขอมูล และองคประกอบดานขอมูลท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด
ดีอยูแลว อาจทำเพ่ิมบทบาทหนาท่ีในการเปนพ่ีเลี้ยงหรือใหคำปรึกษา กับหนวยงานงานอ่ืน ๆ ท่ียังคงไมเขาใจ
รายละเอียดของแตละตัวชี้วัด  
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  ขอพิจารณา 

1. เห็นควรมอบหมายเจาหนาผูรับผิดชอบของงานแตละลักษณะงานอยางชัดเจนใหเปน
ตามระเบียบข้ันตอนและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการของประชาชนหรือผูท่ีมา
ติดตอขอรับบริการ  

2. เห็นควรเผยแพรผลการดำเนินงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน (ITA) ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ทางเว็ปไซตองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมเพ่ือ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการตอไป 

 
                     
        (  นายดำรงคฤทธิ์  เลิศอักษร  ) 

                                                                  เจาพนักงานธุรการ   
 

- ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
      ........................................................................................................................................... 

 

 (ลงชื่อ).................................................. 
  (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 
  นักวิเคราหนโยบายและแผน  
       รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัด 

 
- ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

      เห็นควรดำเนินการตอไป.......................................................................................................................... 

 

 (ลงชื่อ)................................................. 
  (นางทวิกรณ  จันตะเภา) 
       ผูอำนวยการกองคลัง 
 รักษาราชการแทน ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 
- ความเห็น 

      ...ทราบ........................................................................................................................................ 

 

 (ลงชื่อ)................................................ 
  (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 
     นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 


