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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

*********************** 
หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินงำนโครงกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับทรำบผลกำรประเมินฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแนว
ทำงกำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำให้หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่ง มีคุณธรรมในกำรด ำเนินงำน ภำยใต้มำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564  โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งก ำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)  

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      

ดอนศรีชุม (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้คะแนน   
รวม 81.85 ระดับ B ผลการประเมิน ไม่ผ่าน ตำมประกำศส ำนักงำน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563  

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 91.50 

2 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 90.88 

3 กำรใช้อ ำนำจ 89.70 

4 กำรใช้งบประมำณ 88.28 

5 กำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 

6 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 83.28 

7 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 82.98 

8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 77.51 

9 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 75.44 

10 กำรเปิดเผยข้อมูล 70.70 
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คะแนนสูงสุด 91.50  คะแนน 
คะแนนต่ ำสุด 70.70  คะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประมวลผลคะแนน  
กำรประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนกำรประมวลผลคะแนนตำมล ำดับ ดังนี้  

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค ำถำม คะแนนเฉลี่ยของ ข้อ
ค ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ ข้อ
ค ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค ำถำม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ 
ค ำถำมในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ 
ค ำถำมในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ 
ค ำถำมในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว   
ชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว   
ชี้วัดในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว   
ชี้วัดในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว   
ชี้วัดในแบบส ำรวจ 

น้ ำหนักแบบส ำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

คะแนนและระดับผลกำรประเมิน  ผลกำรประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่ำคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 
คะแนน และระดับผลกำรประเมิน (Rating Score) โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 

95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 

75.00-84.99 B 

65.00-74.99 C 

55.00-64.99 D 

50.00-54.99 E 

0-49.99 F 

จำกผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
ดอนศรีชุม (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และประเด็นที่เป็นจุดแข็งของหน่วยงำนที่ต้องรักษำและน ำไปเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น ตำมล ำดับคะแนนดังนี้ 
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1) ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1. ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ (ได้คะแนนมำกที่สุดร้อยละ 91.50) 

เป็นคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
(IIT) ต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน โดยยึด
หลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำง 
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว 
รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น เต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งล้วน
ถือเป็นลักษณะกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีคุณธรรม นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้ ใน
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลำกรอ่ืนในองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนศรีชุม  ทั้งในกรณีที่แลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และในกรณีช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคัญต่ำงๆ ตำม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ต่อบุคคลภำยนอก ซึ่งถือเป็น
ควำมเสี่ยง ที่อำจจะก่อให้เกิดกำรรับสินบนได้ในอนำคต ตัวชี้วัดที่  1 จึงเป็นประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สุดของ
หน่วยงำนที่ต้องรักษำไว้ และน ำไปเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 

2. ตัวช้ีวัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (ได้คะแนนร้อยละ  90.88) เป็นคะแนนที่ได้จำก 
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน (IIT) ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญ ของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดย
หน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ  และจัดท ำ
แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำร
ทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็น
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยใน 
หน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  ไปปรับปรุง
กำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมจะพัฒนำกระบวนกำรเฝ้ำระวัง 
ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน และปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดลงหรือไม่มีเลย ต่อไป 

2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 80) จ ำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1. ตัวช้ีวัดที ่3 การใช้อ านาจ  (ได้คะแนนร้อยละ  89.70)  เป็นคะแนนที่ได้จำกตัวชี้วัดที่มี 

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน (IIT) ต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงกำรใช้อ ำนำจสั่งกำรให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำหรือ ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจำกนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่อำจเกิดกำรแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ  กำรซื้อขำยต ำแหน่ง หรือกำรเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมจะพัฒนำกำรรับรู้กำรใช้อ ำนำจให้
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน มีควำมเชื่อม่ันในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น ต่อไป 

2. ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ (ได้คะแนนร้อยละ  88.28)  เป็นคะแนนที่ได้จำกตัวชี้วัดที่มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน (IIT) ต่อกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี และเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำงๆ เช่น 
ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุ
ด้วย นอกจำกนี้ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย 
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งบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมจะพัฒนำกำรรับรู้ของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน ด้ำนกำรใช้งบประมำณให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 

3. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ได้คะแนนร้อยละ 87.50) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม
ได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด (OIT)โดยกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงำน  
www.donsrichum.go.th และประชำสัมพันธ์กิจกรรมผ่ำน Social Network ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอน
ศรีชุม Facebook: ชื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO  มีกำรเปิดเผยกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 2 ประเด็น คือ  

(1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

(2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำนภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต  

ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมให้ควำมส ำคัญที่จะ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ จึงเป็นประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ต่อไป 

4. ตัวช้ีวัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ได้คะแนนร้อยละ 83.28) เป็นคะแนนที่ได้จำกตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน (IIT) ต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเอง     
หรือน ำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน    
และกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจน และสะดวก 
นอกจำกนี้หน่วยงำนจะต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่
ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมจะแก้ไขข้อบกพร่องหรือ
พัฒนำให้ดีขึ้น ด้ำนกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรโดยเร่งด่วน โดยจะอบรมให้ควำมรู้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
ด้ำนกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้มำกขึ้น ต่อไป 

5. ตัวช้ีวัดที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน  (ได้คะแนนร้อยละ  82.98)  เป็นคะแนนที่ได้จำก 
ตัวชี้วัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำ

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรให้บริกำรของหน่วยงำนแก่
ผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง กำร
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม และยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์ตรงในกำรถูกเจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำร 
บริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน ที่จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวม 
เป็นหลัก ไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนศรีชุมจะพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 
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3) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 75) จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 

1. ตัวช้ีวัดที ่8 การปรับปรุงการท างาน  (ได้คะแนนร้อยละ  77.51)  เป็นคะแนนที่ได้จำกตัวชี้วัด 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของ ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำ
หน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้  สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรด้วย ทั้งนี้ นอกจำกหน่วยงำนจะต้องปรับปรุงพัฒนำกำร ด ำเนินงำนให้ดีขึ้นแล้วยังควรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้นอีกด้วย ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมจะพัฒนำ
แก้ไขและปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 

2.ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (ได้คะแนนร้อยละ  75.44) เป็นคะแนนที่ได้จำกตัวชี้วัด 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของ หน่วยงำนและข้อมูลที่
สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่ง
ค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำง
ชัดเจน นอกจำกนี้ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถ ร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย ซึ่งสะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมจะแก้ไขพัฒนำประสิทธิภำพกำรสื่อสำรให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 

4) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำสุด 
ร้อยละ 70) จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ได้คะแนนร้อยละ 70.70) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอน 
ศรีชุมได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด  (OIT) โดยกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนwww.donsrichum.go.th และประชำสัมพันธ์กิจกรรมผ่ำน Social Network ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนศรีชุม Facebook: ชื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO  มีกำรเปิดเผยกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ 

(1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ กำรปฏิสัมพันธ์ของข้อมูล 
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร 
(3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
(4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำร 

ตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
(5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรทุจริต และกำรเปิดโอกำส 

ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นยังไม่ประสบผลส ำเร็จ เป็นจุดอ่อนของหน่วยงำนที่ต้องแก้ไขโดย

เร่งด่วน ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ  
จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของหน่วยตรวจส ำนัก
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ มีดังนี้  

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม  
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ  81.85  คะแนน  อยู่ในระดับ  B  ไม่ผ่ำนกำรประเมิน มีรำยละเอียดดังนี้ 

- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้น 
ไป) ซึ่งสะท้อนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และค ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน 

- แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  

1) คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำง
ทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพิ่มพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนให้
ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรได้โดยสะดวก 

 - แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) กำรเปิดเผยข้อมูล  มีข้อเสนอแนะดังนี้ กำรเปิดเผย
ข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และ
ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องปรำมกำรทุจริตโดยมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรม จึงควรด ำเนินกำร
ดังนี้  

1) กำรเปิดเผยข้อมูล เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งข่ำว
ประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ    
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย  ทุกช่วงเวลำ ทั้งนี้ 
ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง  

2) กำรป้องกันกำรทุจริต จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำและวิเครำะห์
ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จำกนั้นจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรภำยในและให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ที่ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนต้องจัดท ำเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน ำข้อมูล
ต่ำงๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กร แผนด ำเนินงำน งบประมำณ บุคลำกร โครงกำรและกิจกรรม 
จะต้องมีกำรตรวจสอบและต่ออำยุเว็บไซต์ให้ทันก ำหนดเวลำ พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชำชนทรำบ รวมถึงมี
กำรจัดท ำช่องทำง  E-SERVICE  ให้แก่ผู้รับบริกำร สำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของ
หน่วยงำนผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ได้ 
  
 



 


