
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

 
๑.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ พบว่า มีผลคะแนน 
๖๔.๔๑  คะแนน อยู่ในระดับ D ดังนี้ 
 

ระดับผลการประเมิน ระดับ D    คะแนน ๖๔.๔๑ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่                    97.06   คะแนน           แบบวัด IIT   ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่อย่าง

ซื่อสัตยส์ุจรติ มุ่งผลสมัฤทธ์ิสูงสุดและค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน 

2.การใช้งบประมาณ                  94.39   คะแนน           
3.การใช้อ านาจ                        98.12   คะแนน           
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ       92.43   คะแนน           
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต         93.91   คะแนน           
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
………. แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อ

คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) 
คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้
มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุง
ระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 
 

………. 
………. 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT) 
………. แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน

ของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ใน
การป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควร
ด าเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และ
มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
และการให้บริการผ่านระบบ e-service 

………. 
………. 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT) 
………. โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ

สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึง
ผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกัน
การทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA 
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตาม
การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดตอ่สื่อสารผา่นเว็บไซต์ได้อย่างรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
    จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน
พิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ดังนี ้
 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

๑)มาตรการ “ส่งเสริม
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น” 

ประชุมประจ าเดือน ส านักปลัด ทุก ๓ เดือน รายงานผลด าเนินการ
ในประชุมองค์กร

ประจ าเดือน 

๒ )   จั ดท ามาต รฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของ
องค์กร 

๑.จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติ 

ส านักปลัด ต.ค.๖๓ - ก.ย. ๖๔ รายงานผลด าเนินการ
ในประชุมองค์กร

ประจ าเดือน 
๓ )  ม า ต ร ก า ร 
“เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้ า นกา รต่ อต้ า นกา ร
ทุจริต” 

ประชุมประจ าเดือน ส านักปลัด ทุก ๓ เดือน รายงานผลด าเนินการ
ในประชุมองค์กร

ประจ าเดือน 

๔)กิ จกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

๑.จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติ 

ส านักปลัด ต.ค.๖๓ - ก.ย. ๖๔ รายงานผลด าเนินการ
ในประชุมองค์กร

ประจ าเดือน 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

๕) มาตรการ “จัดท า
คู่ มื อ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
 

๑.จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติ 

ส านักปลัด ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ รายงานผล
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน 

๖ ) โ ค ร ง ก า ร ป ก ป้ อ ง
สถาบันส าคัญของชาติ 
 

จัดอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมระสิทธิ
ภาพและสนับสนุน
ด้านการป้องกัน
สถาบันส าคัญของ
ชาติเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและการ
ปลูกฝังค่านิยม
อุดมการณ์ ความจง
รักษ์ภักดี 

ส านักปลัด ไตรมาสที่ ๔ รายงานผล
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน  

๗) โครงการฝึกอบรม
การสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงามในการ
อ ยู่ ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง
สมานฉันท์ 
 

จัดอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมระสิทธิ
ภาพและสนับสนุน
ด้านการป้องกัน
สถาบันส าคัญของ
ชาติเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและการ
ปลูกฝังค่านิยม
อุดมการณ์ ความจง
รักษ์ภักดี 

ส านักปลัด ไตรมาสที่ ๔ รายงานผล
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน 

 

 
 

 
 


