
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ พบว่ามีผลคะแนน 
66.48 คะแนน อยู่ในระดับ C ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
ล าดับ ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

1 การปฏิบัติหน้าที่                                        
85.53 คะแนน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน ของหน่วยงาน ภาค รัฐ (ITA) ประจ าปี 
2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้า รับการประเมิน
ร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผล คะแนนการประเมินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จาก 3 แบบวัด 
คือ แบบวัด การ รับ รู้ของผู้ มีส่วนได้ ส่วน เสีย
ภายใน (IIT)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูล
สาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัด
ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) 
คือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน 
(IIT) และแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ส าหรับแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน ต่ ากว่า 85 คะแนน 
ได้ 66.48 คะแนน ต่ ากว่าเกณฑ์ อยู่18.52 คะแนน 
ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดเพ่ือด าเนินการให้มี
ผลคะแนนผ่าน 85 คะแนนต่อไป 

2 การใช้งบประมาณ                                      
74.39 คะแนน 

3 การใช้อ านาจ                                            
80.82 คะแนน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ                           
77.80 คะแนน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต                             
75.82 คะแนน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน                                 
92.75 คะแนน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร                               
93.40 คะแนน 

8 การปรับปรุงการท างาน                                
90.47 คะแนน 

9 การเปิดเผยข้อมูล                                       
57.04 คะแนน 

10 การป้องกันการทุจริต                                   
18.75 คะแนน 

 
 
 
 
 



 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT จ านวน 30 ประเด็น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.87 ซึ่งสะท้อน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน 
การให้บริหารนอกสถานที่ได้อย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการใช้บริการ  
หมายเหตุ  
ควรมีระบบ e-service ในการบริการประชาชนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของประชาชน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) แบบตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จ านวน 43 ประเด็น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.89 ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่าง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน  
หมายเหตุ  
ควรมีระบบ e-service ในการบริการประชาชนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของประชาชน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85 ) คือ แบบ วัด EIT จ านวน 15 ประเด็น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
92.20 จึงมขี้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ แบบ วัด EIT เป็น
การประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่ เลือก
ปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้าน ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 2 ) 
ประสิทธิภาพการสื่อสารจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและ
มีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง ชัดเจนและต่อเนื่อง 3 ) การปรับปรุงระบบการท างานสร้าง กระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้ ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวกที่ส าคัญ ต้องมี การพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของ หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมี การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ 



2.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จากการประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ในสังกัด อบต.แม่เจดีย์ เมื่อวันที่   1  ธันวาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1.จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่อง
การด าเนินการทางวินัย/คุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ก าชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ท าความ
เข้าใจกับผู้รับบริการทุกครั้ง กรณีที่
มีการเรียกช าระค่าธรรมเนียม เช่น
การออกใบอนุญาตหรือกรณีปิด
ประกาศของส านักงานที่ดินนั้น 
เป็นการด าเนินการตามกฎหมายให้
สังเกตใบเสร็จรับเงินและจ านวน
ช าระตรงกัน ไม่สามารถน าเงินไป
ใช้ส่วนตัวได้ 
2.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เจ้าหน้าที่โดยการพัฒนาแนวคิด
ด้านเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ
และคุณธรรมความโปร่งใสการ
ปฏิบัติงานโดยการก าหนดจัดอบรม
เองให้ความรู้ปลูกจิตส านึกให้กับ
บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ธันวาคม 63 –กันยายน 64 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 
รายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม 

 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
2.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆอย่าง
ทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

1.ก าหนดเจ้าหน้าที่แต่ละกอง
ประชาสัมพันธ์ระบบและขั้นตอน
การปฏิบัติงานในช่องทาง
หลากหลายตามรูปแบบต่างๆเช่น
จัดท าผังขั้นตอนและระยะเวลาให้
เวลาบริการแล้วเสร็จแสดงไว้ ณ 
จัดบริการแล้วเสร็จแสดงไว้ ณ จุด
บริการ บนเว็บไซด์หน่วยงาน 
-ประชาสัมพันธ์ในเวทีประชาคม
และสื่อสารให้ถึงครัวเรือนใน
ลักษณะแผ่นพับหรือคู่มือ เป็นต้น 
2.ส่งบุคคลากรเข้าอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
งานในหน้าที่ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ธันวาคม 63 –กันยายน 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 63 –กันยายน 64 
 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 
รายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
รายงานสถิติการส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆประจ าปี
งบประมาณ2564 

3.เผยแพร่ข่าวสารราชการของหน่วยงาน
โดยการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซด์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
ปละมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

1.ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยติดต่อ
สารท่อสารผ่านเว็บไซด์ได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด มกราคม64 –กรกฎาคม 64 
 

ตรวจสอบระบบช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานบนเว็บ
ไซด์ 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
4.พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของบุคคลกรผู้ดูแลเว็บไซด์ของ
หน่วยงานให้มีความทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซด์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล
ประสานงานด้านเว็บไซด์ประจ า
หน่วยงาน  
2.ตรวจเช็คสัญญาณระบบ
อินเตอร์เน็ตหน่วยงานเป็นประจ า 
3.ส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถด้าน
การดูแลเว็บไซด์หน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซด์ได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 

ส านักปลัด มกราคม64 –กรกฎาคม 64 
 

รายงานผลในการประชุมองค์กร
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 


