


โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้ 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องการแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี                    100.00  คะแนน จากผลคะแนน IIT  พบว่า ปี 2564 มีคะแนนผ่าน

เกณฑ์อยู่ในระหว่าง 98.00 - 100.00 คะแนน แต่เห็น
ควรรักษาระดับมาตรคะแนนให้คงไว้ และมีค่าคะแนน
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
 

2. การใช้งบประมาณ                   98.92  คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                        100.00  คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ       100.00  คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         100.00  คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพของการด าเนินงาน         88.00  คะแนน จากผลคะแนน EIT  พบว่า คะแนนผ่านเกณฑ์อยู่ใน

ระดับค่าคะแนน 88.00 - 91.00 คะแนน แต่ท้ังนี้ควร
พัฒนาให้มีค่าคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2564 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร            91.00  คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน             88.00  คะแนน 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร         100.00  คะแนน จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นท่ีต้องปรับปรุง

ดังนี ้
-ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น 
-เพิ่มกลไลการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
-เพิ่มมาตรการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยจากรประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้
ชัดเจนมากขึ้น 
-ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณะชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
-ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อนและเพิ่มช่องทางท่ีหลากหลายมากขึ้น 
-ส่งเสริมการท างานค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนราชการเป็นหลัก 
- เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
- ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการ
ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 

10. การป้องกันการทุจริต             100.00  คะแนน 
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ผลเปรียบเทียบ :  
-ระดับค่าคะแนน ภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปี 2563 เท่ากับ 71.43 
ระดับผลประเมิน : C 
-ระดับค่าคะแนน ภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปี 2563 เท่ากับ 96.63 
ระดับผลประเมิน : AA 
 
 
 
 
 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เมื่อวันท่ี 1  พฤศจิกายน 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้บริหารท้องถิน่ กรณี มีการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันพิจารณา
เพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ดังนี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามประเมินผล 

1.การก าหนดข้ันตอน
การท างานและปฏิบัติ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

- ก าหนดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการท างานหรือ
กระบวนการข้ันการการ
ท างานให้มีความชัดเจน 
- ปฏิบัติงานตามข้นตอนและ
ระยะเวลากระบวนการ
ให้บริการที่ก าหนด 
 

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ม.ค. – มี.ค. 2565 -วัดผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
กระบวนงานให้บริการ
ต่าง ๆ โดยวิธีการส ารวจ
ความพึงพอใจจากบุคคล
ภายในและภายนอก
องค์กร 
-เผยแพร่และปรับปรุง
หรือสร้างคู่มือการท างาน
เพ่ือให้ประชาชนมีความ
เข้าใจในข้ันตอนการ
บริการเพ่ิมข้ึน 

2.การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

-ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่
ข่าวสารให้มีความชัดเจน ไม่
ซับซ้อน 
-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
หัวข้อหรือต าแหน่งที่เข้าถึงได้
ง่าย 

ส านักปลัด 
 

ม.ค. – มี.ค. 2565 -ปรับปรุงพ้ืนที่ของเว็ป
ไชต์หลักของ อปท.เพ่ือให้
มีพ้ืนที่สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน 
- ก าหนด URL บนเว็ป
ไชต์หลักของ อบต./
หัวข้อในการเผยแพร่ใน
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ชัดเจนถูกต้อง  

3.การปรับปรุงการ
ท างาน 

-จัดการฝึกอบรมการส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสแก่
บุคลากรในองค์กร 
-การจัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ICT ใหไ้ด้รับการ
ฝึกอบรมการพัฒนา ICTหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
-มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงานและกระบวนการ
ตรวจสอบ ติดตามการท างาน
ของ อบต.แม่พริก 
-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ผู้มา
รับบริการอย่างชัดเจน 
-ก าหนดมาตรการในการ
ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา
และเท่าเทียม 

ส านักปลัด ม.ค. – มี.ค. 2565 -รักษาระดับค่า ITA ปี 
2565 ให้อยู่ในระดับเกณฑ์
ค่ามาตรฐาน 85 
-บุคลากร/เจ้าหน้าที่
สามารถพัฒนาตัวชีว้ัด ITA 
ได้อย่างถูกต้อง 
-บุคลากร/เจ้าหน้าที่ได้รับ
การฝึกอบรมสามารถ
พัฒนา ICT ของ อบต.ให้มี
ประสิทธิภาพ 
-มีการจัดประชาคมหรือรับ
ฟังความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานและน า
ข้อบกพร่องการให้บริการ
มาปรับปรุงแก้ไข 
-มีคณะท างานภาค
ประชาชนอยู่ในสัดส่วน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ของ อบต.แม่พริกเพื่อ



-พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารของ อบต. แม่พริก 
กับประชาชนใหห้ลากหลาย 

ติดตามประเมินผล ให้
ค าแนะน า ปรึกษาและสร้าง
การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
-จัดท าสื่อหรือการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องกับ
ประเด็นความต้องการของ
ประชาชนในการให้บริการ 
-การจัดท าประกาศค าสั่ง
หรือมาตรการในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 
-การเพิ่มช่องทางการติดต่อ 
ผ่านแอปพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค/ 
ไลน์ / ช่องทางการสื่อสาร
ทางเว็ปไชต์/ สายด่วนหรือ
หมายเลขติดต่อผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ทุกคน 

4.การปรับปรุงเว็ปไชต์
หลักของ อบต.แม่พริก
ให้มีข้อมูลทีค่รบถ้วนใน
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร  

-มีการมอบหมายให้เจา้หน้าที่ 
ICT ให้มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
-มีคณะท างาน/หัวหน้างาน
ติดตาม ประเมินการเผยแพร่
ข่าวสารของ อบต.แม่พริก 

ส านักปลัด ม.ค. – มี.ค. 2565 -เว็ปไชต์หลัก อบต. 
แม่พริก มีข้อมูลขา่วสารที่
เผยแพร่ที่ชัดเจน เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ 

5.การสร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ 
อบต.แม่พริก 

-ปรับปรุงค าสั่ง/แนวทาง
ปฏิบัติงาน และงานการ
ให้บริการ รวมถึงก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริม 
ป้องกันการทุจริต การให้บริการ
ที่เท่าเทียม  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ม.ค. – มี.ค. 2565 -การจัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
-การจัดท าสื่อ/คู่มือการ
เผยแพร่ช่องการการให้บริการ 
-การปรับปรุงค าสั่ง/แนว
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน 
-การบังคับใช้กฎ ระเบียบแก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
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