
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

1. การวิเคราะห์ผลการปรระเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน พบว่าได้
คะแนนระดับ C คิดเป็นร้อยละ 65.44 คะแนน  (ซึ่งตามหลักเกณฑ์การประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 85) 
แบ่งตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านมีระดับผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) การปฎิบัติหน้าที่ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 85.97 คะแนน 
2) การใช้งบประมาณ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 84.53 คะแนน 
3) การใช้อ านาจ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 83.49 คะแนน 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 80.58 คะแนน 
5) การแก้ปัญหาการทุจริต ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 78.84 คะแนน 
6) คุณภาพการด าเนินงาน ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 78.58 คะแนน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 78.58 คะแนน 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 75.32 คะแนน 
9) การเปิดเผยข้อมูล ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 66.48 คะแนน 
10) การป้องกันการทุจริต ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 18.75 คะแนน 

 

 
 
 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านว่าน ประจ าปี 2563 จากตัวชี้วัดได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85  ดังนี้ 

วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA  ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฎิบัติหน้าที่                 85.97   คะแนน จากผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้าง
ระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
ของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้อย่าง
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับ
ของผู้ ให้ ข้ อมู ล  รวมทั้ ง ก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ 
ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2. การใช้อ านาจ                     84.53   คะแนน จากผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง
การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงาน
บุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน และ
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรังปรุงประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงาน 

3. การใช้งบประมาณ               84.04   คะแนน จากผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ 
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้ อมรั บการตรวจสอบจากทุ กภาคส่ วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

4. การแก้ไขปัญหาการทุจริต      83.49   คะแนน จากผลคะแนน  IIT คื อการมุ่ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง
วัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดย
จัดท ามาตรการป้องกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานนได้อย่าง
และสะดวก 
 
 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA  ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ    80.58   คะแนน จากผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ

จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการก ากับดูและและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  
6. คุณภาพการด าเนินงาน         78.84   คะแนน จากผลคะแนน EIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฎิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร        78.58   คะแนน จากผลคะแนน EIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเวบ
ไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฎิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

8. การปรับปรุงการท างาน         75.32  คะแนน จากผลคะแนน EIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ 
สร้างกระบวนการการปรึกษาหารือระว่ าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                66.48  คะแนน จากผลคะแนน OIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ 

เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ปฎิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหาร
ทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์และมีช่องทางการปฎิ
สัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชน และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-service  โดยต้องเผยแพร่
ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเวบไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง  
 
 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA  ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
10. การป้องกันการทุจริต            18.75  คะแนน จากผลคะแนน OIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ 

จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฎิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการ
น าไปปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมี
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเวบไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเวปไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้บริหารพนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างได้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ให้ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 85 ในปี 
2564  ดังนี้  

 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การปฎิบัติหน้าที่ 
ลดขั้นตอนการ
ให้บริการ
ประชาชน  

ทบทวนวิธีการและขั้นตอน
ในการให้บริการประชาชน
แต่ละงานให้มีความกระชับ 
สะดวก รวดเร็วให้มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

รายงานผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบ ปีละ 
2 ครั้ง 30 ก.ย.และ
30 มี.ค.ของทุกปี 

2. การใช้อ านาจ 
จัดท าเกณฑ์การ
ประเมินพนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

จัดให้มีการประชุมคณะ
ผู้บริหารฯ พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ทุกรอบการประเมิน เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฎิบัติงาน 

ส านักปลัด ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

จัดท ารายงานการ
ประชุมเสนอ
ผู้บริหารฯทุกครั้ง
หลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุม และน า
หลักเกณฑ์การ
ประเมินแสดงบนเวบ
ไซต์ของ อบต. 
 
 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

3. การใช้งบประมาณ 
ปรับปรุงระบบ
เวบไซต์ อบต. 

เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้
เห็นชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการ
ค้นหา  และเพ่ือเตรียมพร้อม
กับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

จัดท ารายงานการ
ด าเนินงานต่างๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รายงานทางเวบไซต์
ของ อบต. 

4. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
จัดท าโครงการ
สร้างจิตส านึก 
จิตสาธารณะฯลฯ  

-จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงานลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 
-จัดให้มีการประชุมคณะ
ผู้บริหารฯ พนักงานลูกจ้าง
เป็นประจ าในทุกเดือน เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

-จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ ปี 
2564 เสนอ
ผู้บริหารฯ 
-จัดท ารายงานการ
ประชุมเสนอ
ผู้บริหารฯทุกครั้ง
หลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุม 

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
จัดประชุม
พนักงานส่วน
ต าบลพนักงาน
จ้างฯ 
 

จัดท าคู่มือและระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
มอบหมายให้แต่ละกอง
ทราบและถือปฎิบัติ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

รายงานผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบ ปีละ 
2 ครั้ง 30 ก.ย.และ
30 มี.ค.ของทุกปี 

6. คุณภาพการท างาน  
สร้างช่องทางการ
ติดต่อ/การแสดง
ความคิดเห็น ใน
รูปแบบออนไลน์ 

จัดท าช่องทางการติดต่อเพ่ือ
ประชาชนใช้บริการใน
รูปแบบออนไลน์ เช่น ช่อง 
e-service หรือ  
Google Form  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามจากเวบไซต์ 
ของ อบต. 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก 

แจ้งข่าวสาร/โครงการ/
กิจกรรมที่ อบต.ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวบ
ไซต์ของ อบต.update 
website ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามจากเวบไซต์
ของ อบต. 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

8. การปรับปรุงการท างาน  
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 

ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการโดย
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฎิบัติงาน  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามจากเวบไซต์
ของ อบต. 

9. การเปิดเผยข้อมูล    
สร้างช่องทางการ
ติดต่อ/การแสดง
ความคิดเห็น ใน
รูปแบบออนไลน์ 

จัดท าช่องทางการติดต่อเพ่ือ
ประชาชนใช้บริการใน
รูปแบบออนไลน์ เช่น ช่อง 
e-service หรือ  
Google Form  
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามจากเวบไซต์ 
ของ อบต. 

10. การป้องกันการทุจริต  
พัฒนาบุคลากร
ผู้ดูแลระบบเวบ
ไซต์ อบต. และ
ระบบงาน ITA 

-จัดประชุมพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างลูกจ้าง
เพ่ือก าหนดแนวทางการตอบ
ค าถาม IIT,EIT 
-ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
เข้ารับการอบรมในเรื่องของ
การดูแลเวบไซต์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคคลากรผู้ดูแลระบบ   
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามการพัฒนา
รูปแบบเวบไซต์ ของ 
อบต.ให้เป็นปัจจุบัน
และสม่ าเสมอ 

 
 
 
 

 


