
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน  อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  

1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของ องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน พบวา   

มีผลคะแนน 50.22 คะแนน อยูในระดับ E ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัดไดดังน้ี 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 
1. การปฏบิัติหนาที่                 85.54 คะแนน            จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 
2563 พบวา ผลคะแนนการประเมินขององคการ
บริหารสวนตําบลแมสลองใน 3 แบบวัด  คือ แบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และ
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวน
ท้ังสิ้น 10 ตัวช้ีวัด ไมมีแบบวัดใดผานเกณฑเปาหมาย
(85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
การดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปถัดไป 
ดังน้ี 
 

2. การใชงบประมาณ               71.32 คะแนน 
3. การใชอํานาจ                     86.35 คะแนน 
4. การใชทรัพยสินของราชการ    76.20 คะแนน 
5. การแกไขปญหาการทุจริต      76.07 คะแนน 
6. คุณภาพการดําเนินงาน          94.67 คะแนน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร        54.74 คะแนน 
8. การปรับปรุงการทํางาน         71.55 คะแนน 
9. การเปดเผยขอมูล               21.97 คะแนน 
10. การปองกันการทุจริต          0.00 คะแนน 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(IIT) 

         แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากร
ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณ
และทรัพย สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายท่ี เกี่ ยวของ รวมท้ังหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้  
          1) การปฏิบัติหนาที่  จัดใหมีการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับ ข้ันตอน ระยะเวลาและผู รับ ผิดชอบในการ
ใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการได
โดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของ
ผูใหขอมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและ
การพิ จารณาให คุณ  ให โทษ ตามหลัก คุณธรรมและ
ความสามารถ 
          2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูล
การใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผย
และพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการ
จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ  
           3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงาน
บุ ค คล  จั ด ทํ า รา ย ละ เอี ย ด ขอ งตํ าแ ห น งง าน  (job 
description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็น
ของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน  
           4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและ
ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกํากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยาง
เครงครัด  
           5) การแก ไขปญหาการทุ จริต  มุ งเสริมสราง
วัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิต
สาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการปองกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและ
เปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของ
หนวยงานไดโดยงายและสะดวก 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวดัการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(EIT) 

         แบ บ วั ด  EIT เป น ก ารป ระ เมิ น ก าร รั บ รู ข อ ง
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควร
ดําเนินการดังน้ี  
          1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับ
ระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางทั่วถึง 
และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  
           2) ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร สื่ อ ส า ร  จั ด ทํ า ส่ื อ
ประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของ
หนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง  
           3) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร ทํ า ง าน  ส ร า ง
กระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อ
รวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการได
โดยสะดวก 
 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)            แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตาง ๆ 
ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และ
แสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการ
ท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังน้ี  
          1) การเป ดเผยขอมูล  เนนการเผยแพรขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหา
พั สดุ และก ารบริห ารทรัพย ากรบุ คคล  รวม ท้ั งข าว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ
และประชาชนทั่ ว ไป  และการใหบริการผ านระบบ  
e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงที่สามารถ
เขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งน้ี ตอง
เปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงาน
โดยตรง 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)            2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความ

พรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะห
ผลการประเมินของปที่ผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม  
           ที่ สํ า คั ญ  ต อ งมี ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ  ค ว าม รู
ความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานใน
การปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอส่ือสารผาน
เว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

 

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงในในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จากการประชุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 ผูบริหารและเจาหนาที่ได

รวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบล      

แมสลองใน ดังน้ี 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1.จั ด อ บ ร ม ให กั บ
เจ าหน าที่  เก่ียวกับ
เรื่องการดําเนินการ
ทางวินัย/คุณ ธรรม
จริยธรรม และความ
โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร 
ปฏิบัติงาน 

1.ใหเจาหนาที่ทุกฝายทํา
ความเขาใจและเขารับฟง
เก่ียวกับเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัย/คุณธรรมจริยธรรม 
และความโปรงใสในการ 
ปฏิบัติงาน 
2.เสริมสรางภูมิคุมกันใหกับ 
เจาหนาที่โดยการพัฒนา
แนวคิดดานเสริมสรางวินัย
ของขาราชการและคุณธรรม
ความโปรงใสการปฏิบัติงาน
โดยการกําหนดจัดอบรมเอง
ใหความรูปลูกจิตสํานึกใหกับ
บุคลากรอยางนอยปละ 1 
ครั้ง 
 
 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศกึษาฯ 

ธ.ค.63-ส.ค.64 โครงการตาม
ขอบัญญัติ
ประจําป 
2564  
รายงานผลการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

2. ประชาสัมพันธ
เก่ียวกับระบบและ 
ขั้นตอนการใหบริการ
งานดานตางๆ 
อยางทั่วถึงและ
สงเสริมใหมีการ
ฝกอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและ
ความรูเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ 

1.กําหนดใหเจาหนาที่แตละ
กองประชาสัมพันธระบบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ชองทางหลากหลายตาม
รูปแบบตาง ๆ เชน จัดทําผัง
ขั้นตอนและระยะเวลา
ใหบริการแลวเสร็จแสดงไว  
ณ  จุดบริการ ,บนเว็บไซด
หนวยงาน 
-ประชาสัมพันธในเวที
ประชาคมและ 
สื่อสารใหถึงครัวเรือนใน
ลักษณะแผนพับ 
หรือคูมือ เปนตน 
2.สงบุคลากรเขาอบรมตาม
หลักสูตรที่เก่ียวของกับการ
พัฒนางานในหนาที่ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

ม.ค.64-มี.ค.64 
ธ.ค.63-ส.ค.64 

รายงานผลใน 
การประชุม 
องคกร 
ประจําเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานสถิติ 
การสงบุคลากร 
เขาฝกอบรม 
หลักสูตรตาง ๆ 
ประจําป 
2564 

3. เผยแพรขาวสาร
ราชการขอหนวยงาน 
โดยการเปดเผย
ขอมูลบนเวบ็ไซด 
หลักของหนวยงานให
งายตอการเขาถึง
ขอมูลและมีการ
อัพเดตขอมูลขาวสาร
กันอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง 

1.ปรับปรุงระบบใหทันสมัย
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซดได
อยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
2.กําชับใหเจาหนาท่ี/สวนงาน
ตางๆนําขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบมา
เปดเผย/ประชาสัมพันธบน
เว็บไซต 
3.แตงตั้งเจาหนาที่ดูแลและ
ประสานงานดานเว็บไซด
ประจําหนวยงาน 
4.สงเจาหนาที่รับการอบรม
พัฒนาทักษะความรูและ
ความสามารถดานการดูแล
เว็บไซดหนวยงานในการ 
ปรับปรุงระบบใหทันสมัยและ
มีประสิทธภิาพ 

สํานักปลัด ม.ค.64-มิ.ย.64 ตรวจสอบระบบ 
ชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับ 
หนวยงานบน 
เว็บไซด 
 
รายงานผลใน 
การประชุม
องคกร
ประจําเดือน 
กรกฎาคม 
2564 

 


