
 

 

ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

******************************** 
 จากผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA ประจ าปี 
2563  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอนได้ก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เพื่อปรับปรงุและพัฒนาในแต่ละประเด็นตัวชี วัด  ในปีงบประมาณ 2564 ให้ดี
ขึ น  รายละเอียดดังต่อไปนี  
 มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  1.  การก าหนดผูร้ับผิดชอบ  การแบ่งงาน  หน้าทีห่รอืผูท้ี่เกีย่วข้องในแต่ละประเด็นตัวชี วัด 
  2. การก าหนดขั นตอนการปฏิบัต ิ
  3. การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสูก่ารปฏิบตัิและการรายงานผล 
  4. การด าเนินงานตามมาตรการในปงีบประมาณ 2564 
  5. การรายงานผล 
 ประเด็นหัวข้อท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ น  
  1.  ด้าน IIT ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2.  ด้าน EIT ด้านการปรับปรุงการท างาน 
  3.  ด้าน OIT  การเปิดเผยข้อมูล  มีหัวข้อที่ไมผ่่านการประเมินดังนี  
   ข้อ O8    Q & A 
   ข้อ O11 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6  เดือน 
   ข้อ O12   รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี
   ข้อ O17 E-Service 
   ข้อ O23 สรปุผลการจัดซื อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าเดือน 
   ข้อ O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
   ข้อ O26 การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
   ข้อ O27 หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ข้อ O30 ช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   ข้อ O31 ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น 
 
 ซึ่งการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงและพฒันาเพือ่สง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลตะคร  าเอนสามารถสรุปได้ดังตางรางต่อไปนี  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

ผลการปรับปรุงและพัฒนาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวช้ีวัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริตมี ซึ่งในด้านการป้องกันการทจุริต ผูบ้รหิารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญา
ว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้ง ใหก้ลุม่องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทจุริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจ าปีให้
ชัดเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 
 
 
 
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจ าปีให้
ชัดเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

1. อบต.ตะคร้ าเอน ได้มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ  มณีกาญจน์ ต าแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รับผิดชอบเรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ซึ่งผู้รบัผิดชอบได้มีการบันทึก
ข้อความให้รับทราบผลการด าเนินการ   จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 4 ปี (พ.ศ. 2561 -  2564)  
 
     ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้มีการปรับปรงุระบบ เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมิน และไดร้ายงานใน ระบบ e-plannacc ให้ชัดเจน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของอบต. เรียบรอ้ยแล้ว 
 

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
งานตรวจสอบภายใน 
  
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. กลุ่มองค์กรชุมชน มสี่วนร่วม
ในการป้องกันการทจุริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

  2. ส าหรับในเรื่องของการใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การ
ทุจริต  เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น อบต.ควรด าเนนิการ ในเรื่อง 
       2.1 กองคลัง ได้แต่งตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
       2.2 กองการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต. ได้มีการ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 3 ศูนย์ 
 

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
งานตรวจสอบภายใน 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 

 

 
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

จากผู้ประเมิน 
ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

2. กลุ่มองค์กรชุมชน มสี่วนร่วม
ในการป้องกันการทจุริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

       2.3  ส านักปลัด ในการด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติเรือ่งงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ แต่ละปี จะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าร่วมประชุม
เพื่อจัดประชาคม เสนอโครงการต่าง ๆ จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า อบต.เปิด
โอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทกุ ๆ งานของ
อบต. เพียงแต่ไม่มีการเผยแพร่ให้รบัทราบโดยทั่วถึง ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 อบต.จะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการมสี่วนร่วมของประชาชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รบัทราบต่อไป 
 

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
งานตรวจสอบภายใน 
  
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการปรับปรุงและพัฒนาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     1. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวช้ีวัดด้าน การปรบัปรุงการท างาน มีค่าต่ าสุด   ควรมีช่องทางในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น สายด่วน การ
ให้บรกิาร ณ จุดเดียว(one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1. ควรมีช่องทางในการ
ให้บรกิารด้านต่าง ๆ เช่น สาย
ด่วน การให้บรกิาร ณ จุดเดียว
(one stop service) การ
ให้บรกิารโดยใช้ระบบ IT มาก
ยิ่งขึ้น 

       อบต. มี เว็บไซต์ เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการให้บริการในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อลดเวลาในการติดต่อราชการ  ซึ่งประชาชน อาจเข้าไม่ถึง  ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ 2564  จึงควรมีการพฒันาการให้บริการโดยใช้ระบบ IT มาก
ยิ่งขึ้น  โดย 
             1. ปรับปรงุเว็บไซค์ให้ทันสมัยมากยิง่ข้ึน 
             2. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการ ณ จุดเดยีว 
             3. พัฒนาการให้บริการการยื่นค ารอ้งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ให้
เพิ่มมากขึ้น 
 
         
 
  

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
งานตรวจสอบภายใน 
  
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 

 



 

 

 
ผลการปรับปรุงและพัฒนา ตัวชี วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น/ตัวชี วัด/หัวข้อ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินกา
รแล้ว 

แนวทาง/การด าเนินการ/
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 Q & A    1. ปรับปรงุเว็บไซต ์ ส านักปลัด หน.สป. 
2 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6  

เดือน 
   1. รายงานก ากับติดตาม 

2. ประกาศ 
3. บันทึกลงเว็บไซต์ 

ส านักปลัด นักวิเคราะห์ ฯ 

3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี    1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. ประกาศ 
3. บันทึกลงเว็บไซต์ 

ส านักปลัด นักวิเคราะห์ ฯ 

4 E-Service    1.ลิงค์ข้อมลูงานบริการ 
2. บันทึกลงเว็บไซต์ 

ส านักปลัด หน.สป. 

5 สรปุผลการจัดซื อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าเดือน    1. สรุปผลการจัดซื อจัดจ้าง 
2. ประกาศ 
3. ลงเว็บไซต ์

กองคลงั นวก.พัสด ุ

6 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล    1. นโยบายการบรหิาร 
2. ประกาศ 
3. ลงเว็บไซต ์

ส านักปลัด นักทรัพย์ ฯ 

7 การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล    1.การด าเนินการตามนโยบาย ส านักปลัด นักทรัพย์ ฯ 



 

 

2. ประกาศ 
3. ลงเว็บไซต ์
 
 

ตารางการปรับปรุงและพัฒนา 
ประเด็น ตัวชี วัด หัวข้อ การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ตัวชี วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น/ตัวชี วัด/หัวข้อ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินกา
รแล้ว 

แนวทาง/การด าเนินการ/
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

8 หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    1. หลักเกณฑ์การบริหาร 
2. ประกาศ 
3. ลงเว็บไซต ์

ส านักปลัด นักทรัพย์ ฯ 

9 ช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียนการทุจริต    1. ปรับปรงุเว็บไซต ์ ส านักปลัด หน.สป. 
10 ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น    1. ปรับปรงุเว็บไซต ์ ส านักปลัด หน.สป. 

 


