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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
*********************** 

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

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ได้รับทรำบผลกำรประเมินฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่ง มีคุณธรรมในกำรด ำเนินงำน ภำยใต้มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้
ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  โดยใช้
แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งก ำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของ
หน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (85 คะแนน
ขึ้นไป) 

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ไดจ้ัดท ำขึ้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนำแนวทำงกำรท ำงำนในองค์กร ให้มีคุณธรรมในกำรด ำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้  

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency 
 Assessment : ITA ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำกผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
ดอนศรีชุม (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 พบว่ำได้ผล
คะแนนรวม 87.33 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน ตำมประกำศส ำนักงำน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 
2564 เรียงคะแนนตำมอันดับ ดังนี้ 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 กำรป้องกันกำรทุจริต 93.75 

2 กำรเปิดเผยข้อมูล 91.00 

3 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 87.71 

4 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 87.68 

5 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 87.12 

6 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 87.10 

7 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 83.72 



อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

8 กำรใช้อ ำนำจ 81.59 

9 กำรใช้งบประมำณ 77.63 

10 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 74.76 

คะแนนสูงสุด 93.75    คะแนน  คะแนนต  าสุด 74.76   คะแนน 

 

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 
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จำกผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
ดอนศรีชุม (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และประเด็นที่เป็นจุดแข็งของหน่วยงำนที่ต้องรักษำและน ำไปเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น  

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน /ประเด็นที จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น/ประเด็นที 

เป็นจุดแข็งของหน่วยงานที ต้องรักษา 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่  87.12 คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่ำประเด็นที่ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนในเรื่อง กำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร ซึ่งได้คะแนนต่ ำสุด พบว่ำบุคลำกรส่วนหนึ่งยัง
ไม่เข้ำใจหรือรับรู้ถึงวิธีกำรในกำรขอยืมใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร บำงคนน ำไปใช้ก่อนแล้วขออนุญำตภำยหลัง 
บำงคนก็ลืมขออนุญำตหน่วยงำน ต้องประชำสัมพันธ์
และน ำเข้ำที่ประชุมเพ่ือแจ้งให้บุคลำกรรับทรำบและท ำ
ควำมเข้ำใจกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรต่อไป 

2. กำรใช้งบประมำณ  77.63 คะแนน 

3. กำรใช้อ ำนำจ  81.59 คะแนน 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  74.76 คะแนน 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  87.68 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 87.71 คะแนน ผลคะแนน EIT พบประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้นใน
เรื่องกำรปรับปรุงกำรท ำงำน พบว่ำกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรและกระบวนกำรท ำงำนมีควำมล่ำช้ำบำง
ขั้นตอน ควรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 87.10 คะแนน 

8. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 83.72 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. กำรเปิดเผยข้อมูล 91.00 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่ำกำรเปิดเผยข้อมูล และกำร
ป้องกันกำรทุจริต เป็นประเด็นที่ เป็นจุดแข็ งของ
หน่วยงำนที่ต้องรักษำและพัฒนำให้ดียิ่งๆ ขึ้น 10. กำรป้องกันกำรทุจริต 93.75 คะแนน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

จำกกำรประชุมประจ ำเดือนเมื่อวันพุธที่ 2 กุมภำพันธ์ 2565 คณะผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล 
พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบงำน ITA ได้ร่วมกันพิจำรณำ เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

 

1.มำตรกำรป้องกัน
กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

2.สร้ำงฐำนควำมคิด
ในกำรแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวม 

1.ประกำศมำตรกำรป้องกันกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ 

2.ประชำสัมพันธ์และรณรงค์
เสริมสร้ำงฐำนควำมคิดในกำร
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

3.จัดท ำเอกสำรกำรขออนุญำต
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 

-รองปลัดฯ 

-งำน
ประชำสัมพันธ์
ส ำนักปลัดฯ 

-งำนธุรกำร 
ส ำนักปลัดฯ 

ไตรมำสที่ 2 
2565 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในกำร
ประชุมประจ ำเดือน
เมษำยน 2565 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

 

กำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้
มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว
ด้ ว ย ร ะบบ เทค โน โ ลยี
สำรสนเทศ Information 
technology (IT) และ
Social Network 
ภำยใต้แนวคิด “กำรใช้ IT
และ Social Network ใน
องค์กรเ พ่ือช่วยลดกำร
ระบำดของโรค  
COVID-19” 

-มอบหมำยให้แต่ละกอง/
ส ำนัก มีกำรใช้ IT และ 
Social Network ในกำร
บ ริ ก ำ ร ป ร ะช ำ ช น  ใ ห้
ประชำชนสืบค้นข้อมูล
และเข้ำถึงได้โดยไม่ต้อง
เดินทำงมำรับบริกำรที่
อบต.ดอนศรีชุม เพ่ือลด
กำรระบำดของโรค  
COVID-19  

-รองปลัดฯ 

-ส ำนักปลัด 

-กองคลัง 

-กองช่ำง 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในกำร
ประชุมประจ ำเดือน 

กำรเปิดเผยข้อมูล และ
กำรป้องกันกำรทุจริตเป็น
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ต้อง
มีกำรพัฒนำกำรท ำงำนให้
ดียิ่ งขึ้น ประชำสัมพันธ์
งำนให้เป็นปัจจุบันและให้
ทันต่อเหตุกำรณ ์

ทีมท ำงำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน (ITA) 
ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนศรีชุม ศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 
กำรป้องกันกำรทุจริต ตำม
แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) และ
กระจำยงำนให้
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
เพ่ือน ำเข้ำกำรเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์ อบต.
ดอนศรีชุม อย่ำงเป็น
ปัจจุบันและทันต่อ
เหตุกำรณ์ 

-รองปลัดฯ 

-งำน
ประชำสัมพันธ์
ส ำนักปลัดฯ 

-กองคลัง 
-กองช่ำง 

ปีงบประมำณ 
2565 

ร ำ ย ง ำ น ผ ล แ ล ะ
เอกสำรต่ำงๆ ตำม
ตัวชี้วัดที่ 9 กำร
เปิดเผยข้อมูล และ
ตำมตั วชี้ วั ดที่  10 
ก ำ ร ป้ อ ง กั น ก ำ ร
ทุ จ ริ ต  เ พ่ื อน ำ ไ ป
เปิด เผยข้อมู ลบน
เว็บไซต์ อบต.ดอน
ศรีชุม 

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 


