
รายงานผลการดำเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ตามท่ีไดดำเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA  ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ปงบประมาณ พ.ศ.2564   และไดกำหนดมาตรการ/

แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูในปงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยไดมีการดำเนินการขับเคล่ือนมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 

 
มาตรการ 

 
แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ 

 
การดำเนินการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนา 

 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

1.จัดทำแผนหรือ
มาตรการการปองกัน
การทุจริต 
2.จัดทำประกาศ 
มาตรการในการปองกัน
ปญหาการทุจริตของ
หนวยงาน 
3.จัดทำแนวทางในการ
สรางแรงจูงใจแกผูเฝา
ระวังการทุจริต รวมถึง
นำขอเสนอแนะของ
บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงานมา
พัฒนาและปรับปรุงการ
ทำงาน 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ 
3. สงหนังสือถึงผูนำชุมชนใหประชาสัมพันธให
รับทราบโดยท่ัวกัน 
4. เผยแพรประกาศมาตรการในการปองกันการ
ทุจริต ผานเว็บไซต 
5. เผยแพรประกาศมาตรการในการปองกันการ
ทุจริต ผานเฟชบุค 
6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาสำนักงาน 

1.มาตรการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนหรือ
ผลประโยชนทับซอน และ
การใหหรือรับสินบน 
2.มาตรการปองกันละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีตามคูมือ
ประชาชน 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

√  

 
 



 
 

มาตรการ 
 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ 
 

การดำเนินการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
การกำกับติดตาม 

รายงานความกาวหนาและสรุปผล 
 ณ ส้ินปงบประมาณ 

ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 
1. หนวยงานตองจัดทำ
มาตรการลดข้ันตอนใน
การใหบริการ 
2. ควรมีชองทางในการ
ใหประชาชนมีสวนรวม
ในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

         อบต.มีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ 
และมี เว็บไซต, เฟชบุค เพ่ือเปนชองทางการ
เผยแพรขอมูลมานานแลว แตประชาชน อาจเขาไม
ถึง และไมทราบชื่อ เว็บไซต, เฟชบุค ของ อบต. 
         ท้ังนี้ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต. 
จะดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพรขอมูลผาน
ชองทางตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ โดย  
        1. สงหนังสือถึงผูนำชุมชน ใหเผยแพรชื่อ
เว็บไซต, เฟชบุค และเชิญชวนประชาชนใหเขาชม 
เว็บไซต, เขารวมเปนสมาชิกของกลุมเฟชบุค ของ
อบต. 
        2. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน    
        3. จะนำขอมูลดานตาง ๆ เผยแพรผาน 
เว็บไซต, เฟชบุค ใหครอบคลุมในทุก ๆ ขอมูล
ขาวสาร ท่ีเกิดประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุด
ตอไป 
 
 
 

1.มาตรการมาตรการลด
ข้ันตอนในการใหบริการ 
2.มาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

√  

 
 
 
 



 
 

มาตรการ 
 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ 
 

การดำเนินการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
การกำกับติดตาม 

รายงานความกาวหนาและสรุปผล 
 ณ ส้ินปงบประมาณ 

ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 
1.ผูบริหารควรแสดง
เจตจำนงหรือคำม่ัน
สัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
2.จัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการทุจริต
ประจำปใหชัดเจน
เผยแพรตอสาธารณะ 
 
 
 
 
 

1. อบต. ไดมีการแสดงเจตจำนง หรือคำมั่นสัญญาวา จะ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสตัยสุจรติ โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  ตั้งแต สำนักงาน ป.ป.ช. ได กำหนดให
ดำเนินการแลว และมีการเผยแพรโดยออกเปนประกาศ  
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาสำนักงาน, จัดทำหนังสือแจง
ผูนำชุมชน, และเผยแพรผานเว็บไซตของ อบต.  พรอมท้ัง
มีการประกาศเจตจำนง หรือคำมัน่สัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจรติ โปรงใส และเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล   

2. อบต. ไดมอบหมายใหนางสาวพาฝน  ศิลาพงษ 
ตำแหนง รองปลัด อบต. รับผิดชอบเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
ไดมีการบันทึกขอความใหรับทราบผลการ
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจำป 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) และ มีการ
ปรับปรุง ในระบบ e-plannacc มาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน และไดรายงานใน
ระบบ e-plannacc ใหชัดเจน เปนท่ีเรียบรอยแลว 
พรอมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของอบต. เรียบรอย
แลว 
 

1.มาตรการในการสงเสริม
ความโปรงใสในการจัดซ้ือ
จัดจาง 
2.มาตรการใหผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมในการ
ดำเนินการ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

√  

 



 
มาตรการ 

 
แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ 

 
การดำเนินการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

3.กลุมองคกรชุมชน  
มีสวนรวมในการปองกัน
การทุจริต เชน เปน
กรรมการจัดซ้ือจัดจาง" 

3. สำหรับในเร่ืองของการใหประชาชนเขามาม ี
สวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง นัน้ อบต. ไดดำเนนิการมาโดยตลอด ใน
เร่ือง 
    3.1 กองคลัง,กองชาง ไดแตงตั้งประชาชนเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
    3.2 สำนักงานปลัด  ในการออกแจกเบี้ย 
ผูมีความพิการ, ผูสงูอายุ (กรณีรับเปนเงินสด) ไดให
สมาชิกฯ กำนัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานรวม
เปนสักขีพยานการรับเบี้ยทุกคร้ัง แตในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564           กรมบัญชกีลาง ไดกำหนดใหมี
การโอนเงินเขาบัญชี และเลือกที่จะรับแบบเดิมได แต
สวนใหญเลือกที่จะใหโอนเขาบญัชีครบ 100%  
    3.2 กองการศึกษา ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลฯ ไดมีการแตงตั้งบุคคล ภายนอกรวม
เปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย 
      จากขอมูลขางตน จะพบวา อบต. เปดโอกาสให
ประชาชน เขามามีสวนรวมอยางตอเนื่อง ครอบคลุม
ทุก ๆ งานของเทศบาลฯ เพียงแตไมมีการเผยแพรให
รับทราบโดยทั่วถึง 
     ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต. จะ
ดำเนินการเผยแพรขอมูลการมสีวนรวมของประชาชน
ผานชองทางตาง ๆ ใหไดรับทราบตอไป 

  √  

 
 



 
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

จากขอมูลขางตน จะพบวาองคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดดำเนินการจัดทำแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทำมาตรการใน
การปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจิต รวมถึงใหนำขอเสนอ แนะของบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานใหชัดเจน มีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการ
โดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี รวมไปถึงในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจำนง
หรือคำม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำปใหชัดเจน 
และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมท้ัง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

 
*************************************** 

 


