
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ประจ าปี 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
****************************** 

  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้   

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การปฎิบัติหน้าที่ 
ลดขั้นตอนการ
ให้บริการ
ประชาชน  

ทบทวนวิธีการและ
ขั้นตอนในการ
ให้บริการประชาชน
แต่ละงานให้มีความ
กระชับ สะดวก 
รวดเร็วให้มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ
2564 

จัดท าขั้นตอนการ
ท างาน งานจัดเก็บภาษี 
งานขออนุญาตก่อสร้าง,
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,
งานผู้พิการ,งานรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เน้นย้ าให้มี
การพัฒนา
ปรับปรุง
ระบบ
ขั้นตอนการ
ท างานให้
เป็นปัจจุบัน 

การใช้อ านาจ 
จัดท าเกณฑ์
การประเมิน
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง
และพนักงาน
จ้าง 

จัดให้มีการประชุม
คณะผู้บริหารฯ 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ทุกรอบการประเมิน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฎิบัติงาน 

ส านักปลัด ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

จัดท ารายงานการ
ประชุมเสนอผู้บริหาร
ฯทุกครั้งหลังจากเสร็จ
สิ้นการประชุม และ
น าหลักเกณฑ์การ
ประเมินแสดงบนเวบ
ไซต์ของ อบต. 
 
 

หากมี
พนักงาน
บรรจุ
โอนย้ายเข้า 
เห็นควรแจ้ง
ให้ทราบแนว
ทางการ/
มาตรการ
ต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

การใช้งบประมาณ 
ปรับปรุงระบบ
เวบไซต์ อบต. 

เปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุ ให้
เห็นชัดเจน เพ่ือง่าย
ต่อการค้นหา  และ
เพ่ือเตรียมพร้อมกับ
การตรวจสอบจาก 
ทุกภาคส่วน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

จัดท ารายงานการ
ด าเนินงานต่างๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รายงานทางเวบไซต์
ของ อบต. 

เห็นควร
พัฒนา
บุคลากรใน
การ update 
website 
ตลอดเวลา 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
จัดท าโครงการ
สร้างจิตส านึก 
จิตสาธารณะ
ฯลฯ  

-จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
พนักงานลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 
-จัดให้มีการประชุม
คณะผู้บริหารฯ 
พนักงานลูกจ้างเป็น
ประจ าในทุกเดือน 
เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

-จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ ปี 2564 
เสนอผู้บริหารฯ 
-จัดท ารายงานการ
ประชุมเสนอผู้บริหาร
ฯทุกครั้งหลังจากเสร็จ
สิ้นการประชุม 

 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
จัดประชุม
พนักงานส่วน
ต าบลพนักงาน
จ้างฯ 
 

จัดท าคู่มือและ
ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ มอบหมาย
ให้แต่ละกองทราบ
และถือปฎิบัติ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

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

 

คุณภาพการท างาน  
สร้างช่อง
ทางการติดต่อ/
การแสดงความ
คิดเห็น ใน
รูปแบบ
ออนไลน์ 

จัดท าช่องทางการ
ติดต่อเพ่ือประชาชน
ใช้บริการในรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น ช่อง 
e-service หรือ  
Google Form  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามจากเวบไซต์ 
ของ อบต. 

ควรมีการ 
update 
website ให้
เป็นปัจจุบัน 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก 

แจ้งข่าวสาร/
โครงการ/กิจกรรมที่ 
อบต.ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเวบไซต์ของ 
อบต.update 
website ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  
 
 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามจากเวบไซต์
ของ อบต. 

 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงการท างาน  
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 

ปรับปรุงขั้นตอน
วิธีการโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฎิบัติงาน  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามการพัฒนา
รูปแบบเวบไซต์ ของ 
อบต.ให้เป็นปัจจุบัน
และสม่ าเสมอ 

ทุกส านัก/กอง/
ส่วน ควรน า
ระบบการ
ให้บริการ
ออนไลน์ ไว้
บริการ
ประชาชน 

การเปิดเผยข้อมูล    
สร้างช่อง
ทางการติดต่อ/
การแสดงความ
คิดเห็น ใน
รูปแบบ
ออนไลน์ 

จัดท าช่องทางการ
ติดต่อเพ่ือประชาชน
ใช้บริการในรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น ช่อง 
e-service หรือ  
Google Form  
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามการพัฒนา
รูปแบบเวบไซต์ ของ 
อบต.ให้เป็นปัจจุบัน
และสม่ าเสมอ 

ทุกส านัก/กอง/
ส่วน ควรน า
ระบบการ
ให้บริการ
ออนไลน์ ไว้
บริการ
ประชาชน 

การป้องกันการทุจริต  
พัฒนาบุคลากร
ผู้ดูแลระบบเวบ
ไซต์ อบต. และ
ระบบงาน ITA 

-จัดประชุมพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้างลูกจ้างเพื่อ
ก าหนดแนวทางการ
ตอบค าถาม IIT,EIT 
-ส่งบุคลากร
ผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรมในเรื่องของ
การดูแลเวบไซต์ เพ่ือ
พัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของ
บุคคลากรผู้ดูแล
ระบบ   
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

ติดตามการพัฒนา
รูปแบบเวบไซต์ ของ 
อบต.ให้เป็นปัจจุบัน
และสม่ าเสมอ 

 

 
 
 
 

 


