
 

 

มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส ประจําป� 2565 
องค�การบริหารส�วนตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอท�ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
การวิเคราะห�ผลการประเมิน ITA ขององค�การบริหารส�วนตําบลตะคร้ํา ประจําป� 2564 
ความเป�นมาของการประเมิน 
 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�บันทึกข�อตกลงความร�วมมือกับสํานักงาน 
คณะกรรมการป$องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค@กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินโดยทางสํานักงานคณะกรรมการป$องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หน�วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร�งใสของ
หน�วยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เข�าด�วยกันเพ่ือให�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของสํานักงาน 
ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเป�นการสร�างเครื่องมือการประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ@ 
(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ@ (Evidence – Base) เข�าด�วยกัน โดยมุ�งหวังให�เกิดการบริหารงาน
ท่ีโปร�งใสและเป�นธรรมในองค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�มีภาพลักษณ@ท่ีดีข้ึนในอนาคต อันจะนําไปสู�การสร�าง
ความร�วมมือและการสร�างเครือข�ายในการต�อต�านการทุจริตอย�างเป�นระบบ และส�งผลดีต�อการดําเนินงานของ
องค@กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เป�นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร�งใสนํามาซ่ึงประโยชน@สุขต�อประชาชนและ
ประเทศชาติต�อไป 
 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการของหน�วยงานภาครัฐ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  



 

 

     

 
 
  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร�งใส (ITA) ของหน�วยงาน องค@การบริหารส�วนตําบลตะคร้ํา
เอน ประจําปP 2564  มีค�าคะแนนเท�ากับ 89.52 คะแนน อยู�ในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  1. แบบวัดการเรียนรู�ของผู�มีส�วนได�เสียภายใน (IIT) และ การเปXดเผยข�อมูล (OIT) ผลการประเมินในภาพ
รวมอยู�ในระดับท่ีหน�วยงานควรรักษามาตรฐานไว� และควรส�งเสริมให�เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง  
  2.  แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก (EIT) หน�วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด�านการปรับปรุง
ระบบการทํางาน โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาหน�วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีและ
กระบวนการทํางานของหน�วยงานให�ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงมีกระบวนการเปXดโอกาสให�ผู�รับบริการหรือผู�มาติดต�อ เข�า
มามีส�วนร�วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการด�วย ท้ังนี้ นอกจากหน�วยงาน
จะต�องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให�ดีข้ึนแล�ว ยังควรให�ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให�มีความ
โปร�งใสมากข้ึนอีกด�วย  
  3. ข�อเสนอแนะจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก (EIT) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกมีข�อเสนอแนะให�
หน�วยงานพัฒนาการดําเนินงานในด�านต�างๆ ได�แก�  
  1) หน�วยงานควรมีการพัฒนาและแก�ป`ญหาเรื่องฝาท�อและการระบายน้ําในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีกลิ่น
เหม็นเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
  2) หน�วยงานควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดต้ังศูนย@ฝbกอาชีพให�กับประชาชน เพ่ือให�
ประชาชนมีรายได�เสริม  
  3) หน�วยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาในด�านการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี โดยส�งเสริมให�
เจ�าหน�าท่ีบริการประชาชนด�วยความเต็มใจและกระตือรือร�นในการให�บริการ 
 



 

 

โดยวิเคราะห�ผลการประเมินแต�ละตัวช้ีวัด  ได6ดังนี้ 
 

1. แบบวัดการเรียนรู6ของผู6มีส�วนได6เสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ประเด็นท่ีต6องแก6ไขปรับปรุง 

1. การปฏิบัติหน�าท่ี 95.74 จากผลคะแนน IIT พบว�า  มีประเด็นท่ีต�อง
ปรับปรุงในเรื่อง การใช�ทรัพย@สินของทาง
ราชการ 

2. การใช�งบประมาณ 90.25 
3. การใช�อํานาจ 93.59 
4. การใช�ทรัพย@สินของทางราชการ 87.26 
5. การแก�ไขป̀ญหากาทุจริต 90.07 

2. แบบวัดการเรียนรู6ของผู6มีส�วนได6เสียภายนอก (EIT) 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ประเด็นท่ีต6องแก6ไขปรับปรุง 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 81.83 จากผลคะแนน EIT  พบว�า  มีประเด็นท่ีต�อง
ปรับปรุงในเรื่อง การปรับปรุงการทํางาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.59 

8. การปรับปรุงการทํางาน 73.83 
3. แบบวัดการเป@ดเผยข6อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ประเด็นท่ีต6องแก6ไขปรับปรุง 
9. การเปXดเผยข�อมูล 92.42 จากผลคะแนน OIT พบว�า  มีประเด็นท่ีต�อง

ปรับปรุงในเรื่อง การเปXดเผยข�อมูล 10. การป$องกันการทุจริต 100.00 
 
 
2.  เสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร�งใสในป�งบประมาณ 2565 
 จากผลการประเมิน ในปPงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของอ องค@การบริหารส�วนตําบลตะคร้ําเอน  เห็นควร
พิจารณา  เพ่ือกําหนดมาตรการในการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสขององค@การบริหารส�วนตําบลตะคร้ําเอน  
ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. ส�งเสริมการให�
ความรู�เก่ียวกับแนว
ปฏิบัติของหน�วยงาน
ในการใช�ทรัพย@สิน
ของราชการท่ีถูกต�อง 

1. จัดทําคู�มือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช�ทรัพย@สินของทางราชการ(กรณี
การยืมใช�พัสดุ) 
2. เพ่ิมการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับ
ข้ันตอนการขออนุญาต เพ่ือยืมทรัพย@สิน
ของทางราชการ 
3. เพ่ิมมาตรการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบ  การใช�ทรัพย@สินของราชการ 
โดยต�องมีการขออนุญาต 
โดยถูกต�อง 

สํานักปลัด ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให�
ผู�บริหารทราบ 



 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

2. การปรับปรุง
พัฒนาหน�วยงาน ท้ัง
การปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีและ
กระบวนการทํางาน 

1. การให�บริการประชาชน ควรส�งเสริม
ให�เจ�าหน�าท่ีได�มีโอกาสได�รับการอบรม  
พัฒนาบุคลิกภาพ  เพ่ือการบริการท่ีดี
และเหมาะสม 
2. ในแง�ของการกระบวนการการ
ให�บริการ ควรทบทวนและกําหนด
ข้ันตอนในการให�บริการให�มีความ
สะดวกรวดเร็ว และกระชับมากยิ่งข้ึน 
 

สํานักปลัด 
และทุกกอง 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

1. รายงานผล
การปฏิบัติงานให�
ผู�บริหารทราบ 
2. การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการ 

3. การเปXดโอกาสให�
ผู�รับบริการหรือผู�มา
ติดต�อ เข�ามามีส�วน
ร�วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน
และการปรับปรุงการ
ดําเนินงานให�มีความ
โปร�งใส 

1.พิจารณาแต�งต้ังบุคคลภายนอกร�วม
เป�นคณะกรรมการในการดําเนิน
กิจกรรมของอบต.มากยิ่งข้ึน เช�น 
กรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการ
พิจารณาการช�วยเหลือประชาชนในเรื่อง
ต�าง ๆ เป�นต�น 
2. เม่ือมีการแต�งต้ังบุคคลภายนอกร�วม
เป�นคณะกรรมการชุดต�าง ๆ แล�ว ต�อง
จัดให�มีการประชุมร�วมกันของ
คณะกรรมการอย�างต�อเนื่องและโปร�งใส 
 

สํานักปลัด 
และทุกกอง 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

1.  คําสั่ง
คณะกรรมการชุด
ต�าง ๆ 
2. รายงานการ
ประชุม 
3. ภาพประกอบ 

4. การพัฒนาและ
แก�ป`ญหาเรื่อง
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

1. ประชาสัมพันธ@ให�ประชาชนเห็น
ความสําคัญของเข�าร�วมการประชุม
ประชาคม เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาต�าง ๆ 
เพ่ือให�จัดทําโครงการต�าง ๆได�ตรงกับ
ความต�องการของประชาชนมากทีสุด 
2. เพ่ิมช�องทางการแจ�งความชํารุด 
บกพร�องของโครงการก�อสร�างต�าง ๆ ให�
ประชาชนได�แจ�งข�อมูลได�อย�างสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 

สํานักปลัด 
กองช�าง 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

1.  คําสั่ง
คณะกรรมการชุด
ต�าง ๆ 
2. รายงานการ
ประชุม 
3. ภาพประกอบ 

5. การจัดต้ังศูนย@ฝbก
อาชีพให�กับ
ประชาชน 

 ประชาสัมพันธ@การดําเนินโครงการฝbก
อาชีพต�าง ๆ ให�ประชาชนทราบข�อมูล
มากข้ึน 
 
 
 

สํานักปลัด ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

1.รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
ต�าง ๆ  



 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู6รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

6. แนวทางการ
เปXดเผยข�อมูล และ
การบริหารจัดการ 

1. ปรับปรุงข�อมูลผู�บริหาร ให�ครบถ�วน 
2. เจ�าหน�าท่ีดําเนินการจัดทํารายงาน
กํากับติดตามการดําเนินงานประจําปP 
รอบ 6 เดือน 
3. เพ่ิมระบบการให�บริการ
อิเล็กทรอนิกส@ ( E-Service) บนเว็บไซด@
อบต. เพ่ือให�บริการประชาชนได�รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
4. กําชับผู�รับผิดชอบในการจัดทําข�อมูล
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน 
ให�ดําเนินการให�ครบถ�วน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให�
ผู�บริหารทราบ 
 

 
 

ลงชื่อ     ผู�จัดทํา 

(นางสาวปXยวรรณ  มณีกาญจน@) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 


