
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลพบว่ามีผลคะแนน 
61.41 คะแนน อยู่ระดับ D ดังนี้ 

 
 
 
 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( IIT) 
1 .การปฏิบัติหน้าที่           88.06 คะแนน 
2. การใช้งบประมาณ           78.72 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                      82.67 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.73 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.24 คะแนน 

จากผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
1. การปฏิบัติหน้าที่ ต้องยึดหลักตามมาตรฐานเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพราะต้องมีความโปร่งใส ท างานตรงตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง 
2. การใช้งบประมาณ ต้องมีการเผยแพร่ข้อบัญญัติ
รายจ่ายให้รับทราบทุกคนในที่ประชุมขององค์กรและ
ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 
3. การใช้อ านาจ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/จัดให้มี
ช่องทางหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือ
สะท้อนไปยังผู้บริหารน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
การบริหารงานต่อไป 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าแนวทางปฏิบัติ
หรือระเบียบการใช้สินทรัพย์ราชการ ก าหนดขั้นตอน
ให้ชัดเจน จัดท าแบบการขออนุญาต จัดท าคู่มือ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต จัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและรายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดท าระบบควบคุม
ภายใน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ( EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน  75.91 คะแนน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.25 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน 77.45 คะแนน 

1. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพกรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการ
โดยไม่เป็นธรรม 
2. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ
รับบริการรูปแบบ QR Code 
3. จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชนหรือผู้ติดต่อ เช่น บริการ E-Service  
มีบริการน้ าดื่ม มีเก้าอ้ีรับรองส าหรับผู้มาติดต่อรับ
บริการประชาชน 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT ) 
9.   การเปิดเผยข้อมูล           43.04 คะแนน 
10. การป้องกันการทุจริต           25.00 คะแนน 

1. ศึกษาการ OIT ต่ละหัวข้อให้มากกว่าเดิมข้อนข้าง
มากเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือการประเมิน ITA 
2. จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร  

 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
ณ ห้องประชุมสภา ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. เสริมสรา้งความรู้ 
ให้กับบุคลากรใน 
หน่วยงานเรื่องการ 
แยกแยะระหวา่ง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักปลัด เม.ษ.64 - ก.ย.64 รายงานผลด าเนินการประชุม
องค์กรเมษายน 2564 

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ในก ารเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร 

1.จัดท าค าสั่งมอบหมาย 
ผู้รบัผิดชอบในการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด เม.ษ.64 - ก.ย.64 มีค าสั่งมอบหมายงานและมี
ผลการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่าน 

3. ปรับปรุงเว็บไซต์ 
หน่วยงาน ใหส้อดคล้องกับก  
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครฐั 
(ITA) 
 
 
 
 
 
 

1.แจ้ง admin ปรับปรุง 
เว็บไซต์และอัพเดทข้อมูล 
ให้สอดคล้องกับแนว 
ทางการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ(ITA) เช่น 
- จัดให้มีช่องทางร้องเรียน 
การทุจริตแยกจากช่อง 
ทางการร้องเรียนทั่วไป 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ษ.64 - ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ผ่านเว็บไซต์ 
www.wangban.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wangban.go.th/


3. ปรับปรุงเว็บไซต์ 
หน่วยงาน ใหส้อดคล้องกับก  
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครฐั 
(ITA) (ต่อ) 

-ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร 
ให้ครบถ้วนทั้ง ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง รูปถา่ย และ 
ช่องทางการติดต่อ 
-จัดให้มีช่องการ 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป 
-จัดให้มีบริการผ่านระบบ 
e-service 

ส านักปลัด เม.ษ.64 - ก.ย.64 รายงานผลการด าเนินการ 
ผ่านเว็บไซต์ 
www.wangban.go.th 
 

 
  

http://www.wangban.go.th/

