
1 
 

รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจาก
ทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

1. จัดท าประกาศ
เผยแพร่การใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.แจ้ง
ประชาสัมพันธ์การ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ประชาชนทุก
หมู่บ้านทราบ 
3.ประชาสัมพันธ์
การด าเนินโครงการ
ผ่านเว็บไซต์ อบต.
ทุ่งกว๋าว  

กองคลัง 
 

ม.ค.-มี.ค. 
64 

1.จัดท าประกาศมาตรการ
การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ, มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง, และประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, 
ประกาศการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
ประจ าเดือน 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุก
เดือน และประชาสัมพันธ์
การจ่ายใช้งบประมาณทุก
เดือน เพ่ือให้ประชาชนทุก
หมู่บ้านทราบ 
2. มีตัวแทนประชาคมร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจการ
จ้างโครงการก่อสร้าง 
3.ประชาสัมพันธ์แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง, งบการเงิน
การใช้จ่ายประจ าเดือน 
ประจ าปี และการด าเนิน
โครงการผ่านเว็บไซต์ของ 
อบต.ทุ่งกว๋าว 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. จัดท าคู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
สร้างระบบการก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

1.ด าเนินการจัดท า
คู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของ 
อบต. 
2.จัดท าทะเบียน
การยืม-คืน 
ทรัพย์สินของ อบต. 
3.มีมาตรการใน
การก ากับดูแล
ทรัพย์สินของ อบต. 
 

กองคลัง ม.ค.-มี.ค.
64 

1.จัดท าทะเบียนคุมการใช้
รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน 
และก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
2.จัดท าทะเบียนการยืม-คืน
ทรัพย์สินของ อบต. 
 

 

3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ
และความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

1.จัดท าประกาศ
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ของ อบต. 
2.ประชาสัมพันธ์
ประกาศเก่ียวกับ
ระบบและขั้นตอน
การให้บริให้บริการ
งานด้านต่างๆ ของ 
อบต. 
แก่ราษฎร 
3.แสดงระบบและ
ขั้นตอนการ
ให้บริการของงาน
แต่ละส านัก/กอง 
ด้านหน้าแต่ละห้อง
เพ่ือให้ผู้มารับ
บริการเห็นเด่นชัด 
4.ส่งเสริมให้
บุคลากรของ อบต.
ทุกคน เข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
 

ทุกส านัก/
กอง อบต.
ทุ่งกว๋าว 

ม.ค.-มี.ค.
64 

1.แต่ละกองจัดท าประกาศ
ขั้นตอนการให้บริการและ
การลดระยะเวลาการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
2.มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประการ
ขั้นตอนการให้บริการและ
การลดระยะเวลาการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
3.มีการจัดท าระบบและ
ขั้นตอนระยะเวลาการ
ให้บริการของแต่ละส านัก/
กองไว้ด้านหน้าแต่ละห้อง 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อรับบริการ
เห็นง่ายและสะดวกในการ
ติดต่องาน 
4.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในงานตามหน้าที่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จนถึงเดือนมีนาคม 2564 
ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน นิติกร หัวหน้าส านัก
ปลัด รองปลัด   
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์และเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

1.แจ้งทุกส านัก/
กอง ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลในการ
ด าเนินงานบน
เว็บไซต์ของ อบต.
ทุ่งกว๋าว 
2.มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ดูแล
เว็บไซต์ของ อบต.
ทุ่งกว๋าว เพ่ือตอบ
ข้อซักถาม/
เสนอแนะ  
3.มีกล่องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน  และ
ข้อเสนอแนะบน
เว็บไซต์ของ อบต. 

ส านักปลัด 
และทุกกอง 

ม.ค.-มี.ค. 
64 

1.มีการน าข้อมูลมาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
ของ อบต.ทุ่งกว๋าว ทุก
ส านัก/กอง เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง, การประชาสัมพันธ์
การด าเนินโครงการต่างๆ , 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ และอ่ืนๆ ฯลฯ 
2.มอบหมายให้นักจัดการ
งานทั่วไปและผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการเป็นผู้ดูแล
เว็บไซต์ของ อบต.ทุ่งกว๋าว 
เพ่ือที่ด าเนินการเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบัน 

 

5. สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

1. มีการประชุมวาง
แผนการปฏิบัติของ
ผู้บริหารและ
หัวหน้างานแต่ละ
ส านัก/กอง รวมถึง
พนักงานที่เก่ียวข้อง 
2. มีการประชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 
3. มีการจัดประชุม
ประชาคมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
4.แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน 
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการแผน 
และคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

ผู้บริหาร 
และ
พนักงานทุก
ส านัก/กอง 

ม.ค.-มี.ค. 
64 

1.ผู้บริหาร ปลัด และ
หัวหน้าส่วน/กอง เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน  ร่วม
ประชุมปรึกษาการด าเนิน
โครงการ  ได้แก่ การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น, การ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
2.จัดประชุมพนักงาน
ประจ าทุกเดือน 
3. จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนโดยมีประชาคม
ร่วมเป็นคณะกรรมการ และ
จัดประชุมประชาคมเพ่ือ
พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิน 
4.ประชาคมร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้างโครงการก่อสร้าง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

6. การเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหา
พัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง 

1.แจ้งทุกส านัก/
กอง ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลในการ
ด าเนินงานบน
เว็บไซต์ของ อบต.
ทุ่งกว๋าว 
 

ทุกส านัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค. 
64 

1.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทุกส านัก/กอง 
ในเว็บไซต์ของ อบต.
ทุ่งกว๋าว ได้แก่ แผนการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง, งบ
การเงิน, การประชาสัมพันธ์
การด าเนินโครงการต่างๆ , 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ และอ่ืนๆ ฯลฯ  โดยได้
มอบหมายให้นักจัดการงาน
ทั่วไป และผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการเป็นผู้ดูแล
ระบบให้เป็นปัจจุบัน 
 

 

7. จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA  
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่ผ่านมา
เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดท าแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมี
การพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดประชุม
เจ้าหน้าที่ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การ
ด าเนินการประเมิน 
ITA บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
2.มีการส่งเสริม
ความรู้และทักษะ
ของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
และทุกกอง 

ม.ค.-มี.ค. 
64 

1.จัดประชุม เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าส านักปลัดกองคลัง 
กองช่าง กองสาธารณสุข 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้า
รับการประเมิน ITA  ก่อน
จะศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่ผ่านมา
เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดท าแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา ตามมาตรการ
ภายในและให้มีการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
2.แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละงานเข้าฟัง
การบรรยายให้ความรู้จาก
หน่วยงาน 
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ข้อแนะน าในการเปิดเผยข้อมูล : การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
ควรปฏิบัติ 

มีการน ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทีที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 042 ไปปฏิบัติหรือด าเนินการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม 
ต้องเปิดเผยผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลให้เห็นว่ามีการน ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปด าเนินการ
อย่างไร 
ข้อมูลการด าเนินการที่แสดงในข้อ 043 ต้องสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสที่ได้แสดงไว้ 
ในข้อ 042 
ข้อมูลการด าเนินการทีแ่สดงในข้อ 043 ต้องเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ควรระวัง 

ไม่ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ข้อ 042 ที่ปรึกษาจึงไม่สามารถพิจารณา
ตรวจประเมินให้คะแนนได้ 
ไม่เปิดเผยผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ไม่มีการน ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปปฏิบัติหรือด าเนินการขับเคลื่อน จึงไม่สามารถตอบข้อ 
043 ได้ 
ข้อมูลผลการด าเนินการที่แสดงในข้อ 043 ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่ได้
ก าหนดไว้ในข้อ 042 
ห้ามตอบด้วย URL ที่เป็น .pdf หรอื google drive ที่ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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