
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

 

1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  จากผลการประเมิน ITA  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม พบวา มีผล

คะแนน 75.44 คะแนน อยูในระดับ B ดังนี ้

 

 

 

  กราฟแนวโนม 
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  โดยการวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหนาที่ 86.67 คะแนน แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายใน

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณ และทรัพยสิน

ของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของประชาชน พบวามีประเด็นที่ตอง

ปรับปรุง ดังนี ้

     1. การใชงบประมาณ  บุคลากรบางสวนไมทราบแผนการ

ใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน 

     2. การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล 

ผูบริหารไมมีการสงเสริมใหเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

หรือการใหทุนการศึกษา เทาที่ควร 

     3. การใชทรัพยสินของราชการ  บุคลากรบางสวนไมทราบ

หรือรับรูถึงวิธีการในการขอยืมใชทรัพยสินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     4. การแกไขปญหาการทุจริต  บุคลากรบางสวนเห็นวาการ

แกไขปญหาการทุจริตบางเรื่องยังไมไดรับการแกไข 

2. การใชงบประมาณ 76.37 คะแนน 

3. การใชอํานาจ 82.58 คะแนน 

4. การใชทรัพยสินของราชการ 77.33 คะแนน 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 75.82 คะแนน 

  

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 80.18 คะแนน แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอ

คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ พบวามีประเด็นที่ตองปรับปรุง

ดังนี้ 

     1. คุณภาพการดําเนินงาน  ผูรับบริการบางสวนเห็นวาการ

ปฏิบัติงาน/ใหบริการยังไม เปนไปตามขั้นตอน และตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

     2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  การเผยแพรขอมูลของ

หนวยงานยังไมสามารถเขาถึงไดงาย ชองทางการเผยแพรยังมี

ไมหลากหลาย 

     3. การปรับปรุงการทํางาน  การใหบริการไมเปนที่พึงพอใจ

ของประชาชนผูมารับบริการไดเทาท่ีควร มีการเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ไมทั่วถึงไมหลากหลาย    

ทําใหประชาชนผูรับบริการขาดความรูความเขาใจในการรับรู

ขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ      

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.93 คะแนน 

8. การปรับปรุงการทํางาน 76.67 คะแนน 
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ตัวชีว้ัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปดเผยขอมูล 64.21 คะแนน จากผลคะแนน OIT มีประเด็นที่ตองปรับปรุงในเรื่องของการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งไดคะแนนเพียง 64.21 และประเด็น

ในเรื่องของการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเพียง 75.00 

พบวา เจาหนาที่ของหนวยงานในแตละงานไมไดนําเขาขอมูล

เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน หรือมีการนําเขาขอมูลแตไม

ครบถวนทั้ งหมด นอกจากนี้องคการบริหารสวนตํ าบล         

แมขาวตมยังมีมาตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงานที่ไมครอบคลุมครบถวนทุกประเด็น

ของแตละงาน 
 

10. การปองกันการทุจริต 75.00 คะแนน 

 

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     จากการประชุมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ผูบริหารและเจาหนาท่ี 

ไดรวมกันพิจารณา เพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบล       

แมขาวตม ดังนี ้

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
การติดตามผล 

1. เผยแพรขอมูลแผน 

การใชจายงบประมาณ

ประจําป ตอสาธารณะ 

1. เผยแพรประสัมพันธแผนการ

ใชจายงบประมาณประจําป ผาน

ชองทางที่หลากหลาย เชน 

เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ 

2. ทําหนังสือแจงเวียนให

บุคลากรในหนวยงานทราบ 

กองคลัง ม.ีค. 65 

ถึง 

เม.ย. 65 

รายงานผล 

ในการประชุม

ประจําเดือนของ

หนวยงาน  

 

2. จัดทําแผนการพัฒนา

บุคลากรดานการฝกอบรม 

ศึกษาดูงาน การให

ทุนการศึกษา 

 

1. สํารวจขอมูลความตองการ

ของบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนา

ความรูความสามารถ 

2. เสนอความตองการของ

บุคลากร โดยการจัดทําเปน

แผนการพัฒนาบุคลากร 

สํานักปลัด 

 

ม.ีค. 65  

ถึง 

พ.ค. 65 

รายงานผล 

ในการประชุม

ประจําเดือนของ

หนวยงาน  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
การติดตามผล 

3. ประชาสัมพันธ

เก่ียวกับวิธีการในการขอ

ยืมใชทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

1. จัดทําระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน

การขอใชทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

2. เผยแพรประชาสัมพันธให

บุคลากร ประชาชนทราบผาน

ชองทางที่หลากหลาย เชน 

เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

เสียงตามสาย หอกระจายขาว 

ฯลฯ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

ม.ีค. 65 

ถึง 

พ.ค. 65 

รายงานผล 

ในการประชุม

ประจําเดือนของ

หนวยงาน  

 

4. จัดกิจกรรมประกาศ

เจตจํานงตอตานการ

ทุจริต 

1. จัดทําประกาศเจตจํานง

ตอตานการทุจริต 

2. ใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน และพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล 

แมขาวตม รวมกิจกรรมประกาศ

เจตจํานงตอตานการทุจริต และ

เผยแพรกิจกรรมลงในเว็บไซต  

สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาวฯลฯ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

ม.ีค. 65 

ถึง 

เม.ย. 65 

รายงานผล 

ในการประชุม

ประจําเดือนของ

หนวยงาน  

 

5. ประชาสัมพันธ

เก่ียวกับระบบข้ันตอนการ

ใหบริการงานดานตางๆ 

อยางทั่วถึงและสงเสริมให

มีการฝกอบรมพัฒนา

เพ่ิมพูนทักษะและความรู

เก่ียวกับการปฏิบัติงาน

อยางสม่ําเสมอ 

1. กําหนดใหแตละงานมีข้ันตอน

และชองทางในใหบริการ

ประชาชนท่ีหลากหลาย มีแผนผัง

ขั้นตอนการใหบริการ รวมทั้ง

ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

บริการ คูมือการใหบริการ

ประชาชน โดยแสดง ณ จุด

บริการ และบนเว็บไซตของ

หนวยงาน 

2. จัดสงบุคลากรเขารับการ

อบรมตามหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับ

การพัฒนางานในหนาที่ 

 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

ม.ีค. 65 

ถึง 

พ.ค. 65 

รายงานผล 

ในการประชุม

ประจําเดือนของ

หนวยงาน  

 

 

 

 

. 

ขอมูลรายงานสถิติ

การเขารับอบรม 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน 

ประจําป 2565 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

การติดตามผล 

6. เผยแพรผลงานและ

ขอมูลที่เปนประโยชน 

กับสาธารณชนใหเปน

ปจจุบันทางเว็บไซตของ 

อบต. และสื่อออนไลน 

จัดใหมีการเผยแพรผลงานและ

ขอมูลที่เปนปจจุบันแก

สาธารณชนผานชองทางที่

หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อ

สังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

เสียงตามสาย หอกระจายขาว 

ฯลฯ 

สํานักปลัด 

 

ม.ีค. 65 

ถึง 

ก.ย. 65 

รายงานผล 

ในการประชุม

ประจําเดือนของ

หนวยงาน  

 

7. โครงการสํารวจความ

พึงพอใจของผูรับบริการ

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

1. ดําเนินการสํารวจความ 

พึงพอใจของประชาชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบล 

แมขาวตม 

2. สรุปประมวลผลการสํารวจ

ความพึงพอใจแจงใหผูบริหาร

รับทราบ 

3. ประชาสัมพันธเผยแพรผลการ

สํารวจใหประชาชนทราบ เชน 

เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

ฯลฯ 

สํานักปลัด ม.ีค. 65 

ถึง 

ก.ย. 65 

กิจกรรมและ

โครงการตาม

ขอบัญญัติ

งบประมาณ

รายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2565 

รายงานผลการจัด

โครงการ/กิจกรรม 

8. เผยแพรขอมูลตอ 

สาธารณชน 

จัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะผานทางเวบ็ไซตหลัก

ขององคการบรหิารสวนตําบล 

แมขาวตม เชน ขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการจดัซือ้-จัดจาง  

การใชจายเงนิงบประมาณ ฯลฯ 

สํานักปลัด ม.ีค. 65 

ถึง 

ก.ย. 65 

รายงานผล 

ในการประชุม

ประจําเดือนของ

หนวยงาน 

9. โครงการสงเสริม 

คณุธรรมและจรยิธรรม 

ในการปองกันการทุจริต 

1. เสนอขออนุมัตจิัดทําโครงการ 

2. จัดหาวทิยากร สถานที่ 

ดําเนินการอบรม 

3. ดําเนินการอบรมตามโครงการ 

4. รายงานผลการดําเนินการให

ผูบริหารทราบ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

ม.ีค. 65 

ถงึ 

ก.ย. 65 

รายงานผล 

ในการประชุม

ประจําเดือนของ

หนวยงาน  

 


