
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
องคการบริหารสวนตําบลทาขามอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 

นายจักรพรรดิ  พรหมมูล 
นิติกรปฏิบัติการ 

ผูรับผิดชอบการประเมิน ITA 
(ผูรวบรวมขอมูล) 

ตามท่ีไดดําเนินการการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตําบลทาขามจากผลการ
ประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และไดกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคกรปครองสวน ทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไดมีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการและแนว
ในการสงเสริมคุณธรรมและ ความโปรงใส รายละเอียด ดังนี้  

O๔๓ การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
องคประกอบดานขอมูล -แสดงการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน  

-มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ O๔๒ 
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

-เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖๔  
องคการบริหารสวนตําบลทาขามไดกําหนดมาตรการ/แนวทาง เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยูแลว เพ่ือให

สอดคลองกับ ผลการประเมิน ดังนี้  

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ไดประกาศมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
เพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนแนวทาง ปฏิบัติของพนักงาน ในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหสอดคลองกับ ผลการ
ประเมิน ดังนี้   

1. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินการ ประกาศ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2564  

2. มาตรการในการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ประกาศ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2564  
3. มาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณะ  ประกาศ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2564  

 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล 

1.มาตรการใหผูมีสวน
ไดสวนเสียมีสวนรวม
ในการดําเนินการ 

เชิญชวนโอกาสให
ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวม
ใน การดําเนินการของ
องคการบริหารสวนตําบล
ทาขามไมวาจะเปนใน
ลักษณะการเขารวมในการ
จัดทําแผนงาน การ
ประชาคม การวางแผน 
หรือ การดําเนินงานอยาง

สํานักปลัดและทุก
กอง 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 รายงานผลใหผูบริหาร
ทราบเม่ือดําเนินการ
แลวเสร็จ 



สมํ่าเสมอ  

2.มาตรการในการ
สงเสริมความโปรงใส
ในการจัดซ้ือจัดจาง 

เปดโอกาสใหประชาชน ผู
มีสวนไดสวนเสีย เขามามี
สวนรวมในการรับรู และ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง
ขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม 

กองคลัง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 รายงานผลใหผูบริหาร
ทราบเม่ือดําเนินการ
แลวเสร็จ 

3.มาตรการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะ 

เพ่ิมชองทางในการ
เผยแพรขาวสารขอมูลตอ
สาธารณะข้ึนเพ่ือให
ประชาชนและทุกภาคสวน 
สามารถตรวจสอบได 

สํานักปลัดและทุก
กอง 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 รายงานผลใหผูบริหาร
ทราบเม่ือดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนเพ่ือปรับปรุงระบบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสํารวจ 
1.แบบสํารวจฉบับนี้ สําหรับประชาชนท่ีมารับบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามเทานั้น 
2.แบบสํารวจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือสํารวจความพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปรับปรุงระบบการ
ทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
3.คําตอบท่ีไดจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงระบบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
4.แบบสํารวจนี้ จําแนกเปนชุด ดังนี้ 
 4.1 สํานักปลัด 
 4.2 กองชาง 
 4.3 กองคลัง 
 4.4 กองการศึกษาฯ 
 4.5 กองสาธารณสุขฯ 
5.ขอความรวมมือทานท่ีมาติดตอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ตอบแบบสํารวจ 
เฉพาะในสวนท่ีทานเขารับบริการเทานั้น เชน ทานติดตอรับเรื่องขออนุญาตกอสราง ใหทานตอบแบบ
ประเมิน เฉพาะของกองชาง / การขอข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ใหทําแบบประเมิน เฉพาะของสํานัก
ปลัด เทานั้น เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

 



องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

สํานัก/กอง................. 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสํารวจ 
คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย/ ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
1.เพศ (   )หญิง   (   )ชาย 
2.อายุ (   )ต่ํากวา20 ป  (   )20-30  (   )31ป – 40ป  (   )41ป ข้ึนไป 
3.การศึกษา (   )ประถมศึกษา (   )มัธยมศึกษา  (   )ปริญญาตรี  (   )สูงกวาป.ตรี 
4.อาชีพ  (   )ประชาชนท่ัวไป (   )บุคลากรหนวยงานรัฐ      (   )บุคลากรหนวยงานภาคเอกชน 
   (   )ผูรับจาง  (   )บุคลากรสถานศึกษา      (   )อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปรับปรุงระบบการทํางานของ อบต.ทาขาม 
คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย/ ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  มีคา 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก  มีคา 4คะแนน 
  ความพึงพอใจปาน  มีคา 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจนอย  มีคา 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  มีคา 1 คะแนน 
 

ขอ ประเด็น 
ระดับความพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานข้ันตอนการดําเนินงาน      

1 ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว      
2 เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด      
3 เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
4 แบบฟอรมมีความชัดเจน      
5 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมตางๆ      
6 บริการแจงผลการติดตอหลังการเขารับบริการ      

ดานชองทางการติดตอส่ือสาร      
1 ชองทางการรับฟงความคิดเห็นรูปแบบออนไลน เชน เว็ปไซต ไลน เพจ ฯลฯ      
2 สายดวน สําหรับติดตอ อบต. เชน สายดวนนายกฯ เปนตน      
3 บริการผานระบบออนไลน เชน ยื่นคํารองตางๆ  ยื่นภาษีออนไลน      
4 บริการผานระบบขนสงตางๆ เชน ไปรษณีย เปนตน      

ดานความโปรงใส      
1 การเปดเผยขอมูลดานงบประมาณ      
2 การเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง      
3 การแตงตั้งภาคประชาชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ      
4 การเปดเผยขอมูลการดําเนินงาน ณ วันสิ้นสุดปงบปรปะมาณ      
5 การเปดเผยข้ันตอน/กระบวนการ/การรายงานผล-การรองเรียนรองทุกข      



 

ขอ ประเด็น 
ระดับความพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      
2 ความพรอมและความกระตือรือรน ของเจาหนาท่ีตอการใหบริการ      
3 ความรู การชี้แจง การใหคําแนะนํา ของเจาหนาท่ีตอการใหบริการ      
4 ความซ่ือสัตยของเจาหนาท่ี เชนไมรับสินบน/ไมแสวงหาผลประโยชน      
5 ความเสมอภาคของเจาหนาท่ีตอการใหบริการ      

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      
1 ปายแสดงข้ันตอนการติดตอขอรับบริการ      
2 บริการในชวงพักเท่ียง      
3 โตะ – เกาอ้ี สําหรับรอรับบริการ      
4 จุดบริการสําหรับผูมีความพิการ      
5 วัสดุ – อุปกรณ เพ่ือใหบริการ ในสถานการณ โควิด 19      
 
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม ในครั้งนี้ 
             องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาขามองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
เรื่อง มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 
๒๕๖๒ ได กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังนั้น 
องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดประกาศมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขามดังนี้   

แนวทางใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม  
๑. เขารวมการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาขามในการ

จัดทําแผน การจัดการงาน ประเพณี โครงการงานวันสําคัญ กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม  

๒. เขารวมกิจกรรม และโครงการตางๆ โดยการลงทะเบียนเขารวมการตรวจสอบ  
๓. เขารวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบ ตรวจรับงานในสวนของภาคประชาชน  
๔. เขารวมประเมินองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ดานตางๆ จากการตอบแบบประเมิน  

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลทาขามตําบลอุดมธรรม จะเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียเขามามีสวนรวมใน การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามไมวาจะเปนในลักษณะการเขารวม
ในการจัดทําแผนงาน การประชาคม การวางแผน หรือ การดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ  

สั่ง ณ วันท่ี 11 มกราคม 2564  
 
 

                      (ลงชื่อ) ...............................................  

   ( นางศิริรัตน เอ่ียมสะอาด ) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
เรื่อง มาตรการในการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทาขามมีความโปรงใส เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตรวจสอบได ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวง การคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ กําหนด ตลอดท้ังเปนการเปดโอกาสให
ประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการรับรู และตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขามจึงไดมีการกําหนดมาตรการ ข้ึน ดังนี้  
๑. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป ปดประกาศ ณ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม และเผยแพรผาน
เว็บไซตหนวยงาน ๒. ปดประกาศผูชนะการเสนอราคา ณ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม และเผยแพรผาน
เว็บไซตหนวยงาน  

๓. สงเสริมใหผูปฏิบัติหนาท่ีดานการจัดซ้ือจัดจาง เขารับการอบรม เพ่ือเสริมสรางความรู และ
ทักษะ ตางๆ ตามท่ี กรมบัญชีกลางกําหนด  
๔. จัดทําคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม  

๕. หามมิใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาขาม มีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือ
คูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ท้ังนี้ การมี สวนไดสวนเสียในเรื่องการพิจารณาใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

5. หามมิใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี
ดําเนินงานโครงการท่ีเอ้ือผลประโยชน กับตนเองหรือผูอ่ืน ท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพยสิน และผลประโยชน
อ่ืนๆ ท่ีมิใชรูปแบบตัวเงินหรือทรัพยสิน  
๗. ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนดานการทุจริต ใหรับทราบโดยท่ัวกัน  

๔. จัดใหมีระบบตรวจสอบเพ่ือปองกันการเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือ
คูสัญญากับ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม โดยการแตงตั้งผูรับผิดชอบ และใหรายงานผลการดําเนินการ
ตรวจสอบใหผูบังคับบัญชารับทราบ  

๔. ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานรัฐ ท่ีกําหนดให
หนวยงานของรัฐ จัดทําสรุปผลการพิจารณาเปนรายเดือน ทุกๆ เดือน (ตามแบบ สขร.๑)  
ท้ังนี้ จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน และถือเปนแนวปฏิบัติ  

สั่ง ณ วันท่ี 11 มกราคม 2564  
 

(ลงชื่อ) ...............................................  

        ( นางศิริรัตน เอ่ียมสะอาด ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

 



 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

เรื่อง มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  

ตามท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเหตุผลในการ 
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับ
ขอมูล ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
และใชสิทธิ ทางการเมืองใตโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชน
มากข้ึน สมควร กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ี
แจงชัดและจํากัดเฉพาะ ขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชน
ท่ีสําคัญของเอกชน ท้ังนี้เพ่ือ พัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิ
หนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะปก ปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย ประกอบกับสมควร
คุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวของกับ ขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้  

เพ่ือใหสอดพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดกําหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะข้ึน เพ่ือให
ประชาชน และทุกภาคสวน สามารถตรวจสอบได ดังนี้  

๑. กําหนดแนวทางในการพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพรขอมูลขาวสาร  
๒. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทาขามใหเปนปจจุบัน  
๓. แตงตั้งบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ีคัดกรองขอมูลท่ีจะเปดเผย โดยคํานึงถึงลักษณะประเภทขอมูล ท่ีหนวยงานตอง
เผยแพร โดยไมขัดตอพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
๔. แตงตั้งบุคลากรผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะอยางชัดเจน  

ท้ังนี้ หากมีเหตุการณสําคัญ ฉุกเฉิน/เรงดวนเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามและมี 
ผลกระทบตอภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใหหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ
ดังกลาว รายงานใหผูบังคับบัญชา ทราบโดยดวน  

  สั่ง ณ วันท่ี 11 มกราคม 2564   
 

(ลงชื่อ) ...............................................  

        ( นางศิริรัตน เอ่ียมสะอาด ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 


