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************************* 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พบว่ามีผล
คะแนน 61.01 คะแนน อยู่ในระดับ D ดังนี้ 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                            91.56 คะแนน       แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายใน

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พบว่ามีประเด็นดำเนินการดังนี้ 
     1) การปฏิบัติหน้าที ่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เกี ่ยวกับ
ขั้นตอนระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน 
สร้างระบบการประเมิน ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาตดิตอ่
รับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการ ปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการ 
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลัก
คุณธรรมและความสามารถ 
     2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ  จัดหาพัสดุรวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดย เปิดเผยและพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ  
    3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงาน บุคคลจัดทำ
รายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การ ปฏิบัติงาน  
    4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการ ลงโทษอย่างเคร่งครัด  
    5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ ่งเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ
ทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อม
ให้บริการประชาชนอย่างเต็ม กำลังความสามารถ โดยจัดทำ
มาตรการการป้องกันและมี ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริตอย่าง ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วน ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการ
ทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

2. การใช้งบประมาณ                          84.91 คะแนน 
3. การใช้อำนาจ                                89.19 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ          84.05 คะแนน 
5. การรแก้ไขปัญหาการทุจริต                82.44 คะแนน 
 

 
 
 
 
 



-3- 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอป (EIT) 
6. คุณภาพการดำเนินงาน                    82.34 คะแนน     แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อ

ค ุณภาพและมาตรฐานการให้บร ิการอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 
     1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมใหม้ี
การฝึกอบรมพัฒนาเพิ ่มพูนทักษะและความรู ้เก ี ่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  
    2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง  
    3) การปร ับปร ุงระบบการทำงาน สร ้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริม
ให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร                   79.25 คะแนน 
8. การปรับปรุงการทำงาน                    77.00 คะแนน 
 

แบบวัดการเบิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                          37.33 คะแนน      แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที ่เป็น

ปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ใน
การป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควร
ดำเนินการดังนี้  
     1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั ่วไป 
งบประมาณ การจัดซื ้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 
     2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเขา้รับ
การประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปี
ที ่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับ
ติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ที ่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

10. การป้องกันการทุจริต                    18.75 คะแนน 
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2. ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เมื ่อว ันที ่ 10 มกราคม 2564 ผู ้บร ิหาร             
และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง วิธ๊การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. จัดทำแผนผัง 
แสดงขั้นตอน 
ระยะเวลาการ 
ให้บริการประชาชน 
และระบุ 
ผู้รับผิดชอบงาน 
ให้บริการทุก 
กระบวนงาน 

1. จัดทำแผนผังแสดง ขั้นตอน
ระยะเวลาให้บริการ ประชาชน
และระบุ ผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการใน ทุกกระบวนงาน 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนทราบผ่านช่องทาง ที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อ
สังคมออนไลน์ บอร์ด 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 
เสียงตามสาย หอกระจาย ข่าว 
ฯลฯ 

สำนักปลัด ม.ค.64  
ถึง  

มี.ค.64 

รายงานผลการ
ดำเนินการใน 
การประชุม 
ประจำเดือน 
เม.ย.64 

2. การเผยแพร ่
ข้อมูลการใช้จ่าย 
งบประมาณให้ 
บุคลากรและ 
ประชาชนได ้
รับทราบ 

1.จัดทำมาตรการในการ 
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
2.เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง กับ
การใช้จ่ายงบประมาณให้ 
บุคลากรและประชาชนทราบ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

ม.ค.64  
ถึง  

มี.ค.64 

รายงานผลการ
ดำเนินการใน 
การประชุม 
ประจำเดือน 
เม.ย.64 

3. การบริหารงาน 
บุคคลตามหลัก 
คุณธรรมในการ 
พิจารณาความดี 
ความชอบ 
ความก้าวหน้า 
ประชาชน 
ผู้รับบริการ 

จัดทำมาตรการบริหารงาน 
บุคคลตามหลักคุณธรรมในการ
พิจารณาความดี ความชอบ
ความก้าวหน้า โดยกำหนด
ข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับ
บุคคลพิจารณาจากเกณฑ์
ผลงาน/ ผลสำเร็จของงาน/
กรอบ ระยะเวลา/ผลการ
ประเมิน ความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการ 

สำนักปลัด ม.ค.64  
ถึง  

มี.ค.64 

รายงานผลการ
ดำเนินการใน 
การประชุม 
ประจำเดือน 
เม.ย.64 

 








