
 6. การนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 ไปดาํเนินการปรับปรุง 
และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 77.77  ซึ่งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการการใช้งบประมาณ จัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ําเสมอ  
 ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 
แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัต ิ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การกํากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดําเนินการแล้ว ยังไม่ดําเนินการ 

1.จัดทําแผนใช้จ่าย
งบประมาณและแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมคีุณภาพ 
2.จัดทํารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีและ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างชัดเจน 
 

1.จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
พ.ศ. 2564 
2.รายงานการกํากับตดิตามและการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
2563 
4.จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสด ุ
ประจําปี พ.ศ. 2564 
5.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสด ุ
6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน ประจําปี พ.ศ. 2564 
7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืจัดหาพัสดุ
ประจําปี พ.ศ. 2563 

1.มาตรการสรา้งการรับรู้ภายใน 
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนําข้อมูล
ไปถ่ายทอดให้พนักแตล่ะส่วนรับทราบเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างถูกต้อง 
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
- ลงข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของ อบต.บ้าน
เพชร ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
- ส่งหนังสือประชาสมัพันธ์ข้อมูลให้ผู้นํา
ชุมชน เช่น กํานันตําบล ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่อไป 
 

1.กองคลัง 
�  

 
 



 2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการปรับปรุงระบบการทํางาน มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 79.59 ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT รวมถึงจะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 
แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัต ิ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การกํากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดําเนินการแล้ว ยังไม่ดําเนินการ 

1.จัดทํามาตรการลดขั้นตอน
ในการให้บริการ 
2.ควรมีช่องทางให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงาน 

1.จัดทํามาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ 
2.เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงาน ในความเป็นจริง อบต.
ฯ มี เว็บไซต,์ เฟชบุ๊ก, ไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน การเผยแพร่ข้อมูลนานแล้ว แต่
ประชาชน อาจเข้าไม่ถึง และไม่ทราบชื่อ 
เว็บไซต,์ เฟชบุ๊ก, ไลน์ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 อบต.ฯ จําดําเนินการปรับปรุง และ
เผยแพร่ช่องทางให้ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงาน ข้อมูล ผา่นช่องทาง
ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบโดย 
    1.ส่งหนังสือถึงผู้นําชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อ 
เว็บไซต,์ เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนประชาชน
ให้เข้าชม เว็บไซต์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของ อบต. 
    2.ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

1.มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
 

1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองสวัสดิการสังคม 

�  

 



 3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 37.50 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจําปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้งจัดทํามาตรการภายในต่างๆเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น การเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 ตารางผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 
แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัต ิ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การกํากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดําเนินการแล้ว ยังไม่ดําเนินการ 

1.ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานง
หรือคํามั่นสัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติโปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
 
 
 
 
2.การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
ให้ชัดเจน เผยแพร่ติอ
สาธารณชน 

1.อบต.ฯ ไดม้ีการแสดงเจตจํานง หรือคํามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่ 
ป.ป.ช. ได้กําหนดให้ดําเนินการแลว้ และมีการ
เผยแพรโ่ดยออกประกาศ ตดิบอรด์
ประชาสมัพันธ์หน้าสํานักงาน, จัดทําหนังสือแจ้ง
ผู้นําชุมชน และเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของ อบต.ฯ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-ปัจจุบัน 
 
2.อบต.ฯ ไดม้อบหมายให้นางนิภาพร โนน
รุ่งเรือง ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ รับผิดชอบเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
(Integrity and Transparency  Assessment)  
ซึ่งผู้รับผดิชอบได้บันทึกข้อความให้รับทราบผล
การดําเนินการจัดทําแผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ง
ผ่านการตรวจรับรองตั้งแต่ปี 2561 
 
 

1.มาตรการในการส่งเสรมิความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.มาตรการให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการ 

1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองสวัสดิการสังคม   
5.กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองสวัสดิการสังคม 
5.กองการศึกษาฯ 

� 
 
 
 
 
 
 
 

� 

 



ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 
แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัต ิ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การกํากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดําเนินการแล้ว ยังไม่ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.กลุม่องค์กรชุมชน 
มีส่วนร่วมในการป้องกัน 
การทุจริต  
 

และในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มีการ
ปรับปรุง ในระบบ e-plannacc มาอย่าง
ต่อเนื่อง ล่าสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มี
การปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมิน และไดร้ายงานในระบบ e-plannacc  
ให้ชัดเจน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พรอ้มทั้งเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ อบต.ฯ เรยีบร้อยแล้ว 
 
3. สําหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ได้ดําเนินการ
มาโดยตลอด ในเรื่อง 
   3.1 กองสวัสดิการสังคม ได้กําหนดให้มีการ
โอนเงินเข้าบัญชี ผู้มคีวามพิการ ผูสู้งอายุ เด็ก
แรกเกิด แทนการออกจ่ายเงินในพื้นที่ 
  3.2 สํานักปลัด ก่อนดําเนินกาจัดทํา
ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณแตล่ะปี จะเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดประชาคมเสนอโครงการ
ต่างๆ จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า อบต.ฯ เปิด
โอกาสให้ประชาชน เข้ามามสี่วนรว่มอย่าง
ต่อเนื่อง เพียงแต่ไมม่ีการเผยแพรใ่ห้รับทราบ
โดยทั่วถึง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อบต.ฯ จะดาํเนินการเผยแพร่ข้อมลูการมสี่วน
ร่วมของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ให้ได้
รับทราบต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองสวัสดิการสังคม 
5.กองการศึกษาฯ 
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