
 

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลตะคร้ําเอน  ประจําป#2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
 ตามที่ได
ดําเนินการวิเคราะห�ผลการประเมิน ITA ของ องค�การบริหารส!วนตําบลตะคร้ําเอน ประจําป$ 2565 และได
กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส!งเสริม
คุณธรรมและความโปร!งใสขององค�กรปกครองส!วนท
องถิ่น ในป$งบประมาณ 2565  โดยได
มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส!งเสริมคุณธรรมและความโปร!งใสของค�กร
ปกครองส!วนท
องถิ่น ประจําป$ 2565 ดังต!อไปนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู.รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข.อเสนอแนะ 

1. ส!งเสริมการให
ความรู

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน!วยงานในการใช

ทรัพย�สินของราชการที่
ถูกต
อง 

1. จัดทําคู!มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช

ทรัพย�สินของทางราชการ(กรณีการยืมใช
พัสดุ) 
2. เพิ่มการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอน
การขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย�สินของทาง
ราชการ 
3. เพิ่มมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ  
การใช
ทรัพย�สินของราชการ โดยต
องมีการขอ
อนุญาตโดยถูกต
อง 

สํานักปลัด ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

1. จัดทําคู!มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช
ทรัพย�สินของทางราชการ(กรณี
การยืมใช
พัสดุ) 
2. มาตรการป?องกันการใช
ทรัพย�สิน
ของทางราชการและข
อปฏิบัติในการ
ยืมทรัพย�สินของทางราชการไปใช
ใน
การปฏิบัติงาน 
3. เผยแพร!ลงเว็บไซต� อบต. 

หากมีบุคลการบรรจุ/
โอน/ย
าย ควรให
 
สํานักปลัดแจ
งให

ทราบถึงมาตรการ
ต!าง ๆ ของหน!วยงาน 

2. การปรับปรุงพัฒนา
หน!วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ
าหน
าที่
รวมถึงกระบวนการทํางาน
และการให
บริการ 

1. การให
บริการประชาชน ควรส!งเสริมให

เจ
าหน
าที่ได
มีโอกาสได
รับการอบรม  พัฒนา
บุคลิกภาพ  เพื่อการบริการที่ดีและเหมาะสม 
2. ในแง!ของการกระบวนการการให
บริการ 
ควรทบทวนและกําหนดขั้นตอนในการ
ให
บริการให
มีความสะดวกรวดเร็ว และกระชับ
มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 
และทุกกอง 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

1. พนักงานได
เข
าร!วมการอบรม
หลักสูตรต!างๆ ตามความเหมาะสม 
2. การปรับปรุงขั้นตอนการให
บริการ
อยู!ระหว!างดําเนินการ 

1. รายงานผลการ
ฝGกอบรม 
2. ควรมีการ
ประเมินผลความพึง
พอใจในการ
ให
บริการ ณ จุด
บริการ 



 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู.รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข.อเสนอแนะ 

3. การเปHดโอกาสให

ผู
รับบริการหรือผู
มาติดต!อ 
เข
ามามีส!วนร!วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานและการ
ปรับปรุงการดําเนินงานให

มีความโปร!งใส 

1. พิจารณาแต!งตั้งบุคคลภายนอกร!วมเปIน
คณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมของอบต.
มากยิ่งขึ้น เช!น กรรมการตรวจรับพัสดุ, 
คณะกรรมการพิจารณาการช!วยเหลือ
ประชาชนในเรื่องต!าง ๆ เปIนต
น 
2. เมื่อมีการแต!งตั้งบุคคลภายนอกร!วมเปIน
คณะกรรมการชุดต!าง ๆ แล
ว ต
องจัดให
มีการ
ประชุมร!วมกันของคณะกรรมการอย!างต!อเนื่อง
และโปร!งใส 
 

สํานักปลัด 
และทุกกอง 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

อยู!ระหว!างดําเนินการ - 

4. การพัฒนาและ
แก
ปLญหาเรื่องโครงสร
าง
พื้นฐาน 

1. ประชาสัมพันธ�ให
ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของเข
าร!วมการประชุมประชาคม เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาต!าง ๆ เพื่อให
จัดทําโครงการต!าง ๆ
ได
ตรงกับความต
องการของประชาชนมากทีสุด 
2. เพิ่มช!องทางการแจ
งความชํารุด บกพร!อง
ของโครงการก!อสร
างต!าง ๆ ให
ประชาชนได

แจ
งข
อมูลได
อย!างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 

สํานักปลัด 
กองช!าง 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

อยู!ระหว!างดําเนินการ - 

5. การจัดตั้งศูนย�ฝGกอาชีพ
ให
กับประชาชน 

 ประชาสัมพันธ�การดําเนินโครงการฝGกอาชีพ
ต!าง ๆ ให
ประชาชนทราบข
อมูลมากขึ้น 
 
 
 

สํานักปลัด ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

อยู!ระหว!างดําเนินการ - 



 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู.รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 
 

6. แนวทางการเปHดเผย
ข
อมูล และการบริหาร
จัดการ 

1. ปรับปรุงข
อมูลผู
บริหาร ให
ครบถ
วน 
2. เจ
าหน
าที่ดําเนินการจัดทํารายงานกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประจําป$ รอบ 6 เดือน 
3. เพิ่มระบบการให
บริการอิเล็กทรอนิกส� ( E-
Service) บนเว็บไซด�อบต. เพื่อให
บริการ
ประชาชนได
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
4. กําชับผู
รับผิดชอบในการจัดทําข
อมูลสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ
างของหน!วยงาน ให
ดําเนินการ
ให
ครบถ
วน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

1. แสดงข
อมูลผู
บริหารในเว็บไซต� 
อบต. ครบถ
วน 
2. มีการประชาสัมพันธ�รายกงาน
กํากับติดตามการดําเนินงานประจําป$ 
รอบ 6 เดือน ในเว็บไซต� อบต. 
3. ปรับปรุงช!องทางให
บริการ
อิเล็กทรอนิกส�  (( E-Service)) บน
เว็บไซต�อบต. 
4. มีการประชาสัมพันธ�สรุปผลข
อมูล
การจัดซื้อจัดจ
างของอบต. ในเว็บไซต� 
อบต. 

 

 
 
 


