
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลดงคอน  โทร 056-410839                                          .                                                                                                                                                            

ที ่ ชน 52901/  101                              วันที ่      10 กุมภำพันธ์  2565                           .                                                                       

เรื่อง  รำยงำนผลวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปี พ.ศ.2564.                             
เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลดงคอน 
 
        ตำมประกำศส ำนักงำน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 ผ่ำน
ระบบ ITAS โดยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของเทศบำลต ำบลดงคอน มีคะแนนภำพรวม
เท่ำกับ 84.56 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน ระดับ B ซึ่งไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้    

 “แบบวัดควำมรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ไม่ได้จัดส่งข้อมูลรำยชื่อในระบบ ITAS จึงควรจัดส่ง
ข้อมูลตำมระยะเวลำที่ก ำหนดมีควำมเป็นตัวแทนที่ดี และมีรำยชื่อเพียงพอต่อกำรเก็บข้อมูล 

แบบตรวจสอบ OIT:หน่วยงำนควรมีกำรเตรียมข้อมูลให้พร้อมต่อกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะโดยจัดกำร
ประชุมหน่วยงำนย่อยทั้งองค์กรเพ่ือแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเตรียมข้อมูล และมอบหมำยผู้บริหำรระดับสูง
อย่ำงน้อย 1 ท่ำนให้เป็นผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ และช่วงระยะเวลำที่
ก ำหนดให้รำยงำนผล 

จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  

แบบวัด EIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  

1) คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ 
อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
ให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำน
กำรให้บริกำรได้โดยสะดวก  

ที่ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำร
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

ในกำรนี้ ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลดงคอน ซึ่งเป็นผู้ดูแลของระบบ ITA ได้มีกำรวิเครำะห์ผลคะแนน
ตำมรำยตัวชี้วัด 

1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) : จำกผลคะแนน IIT พบว่ำ หัวข้อ I7 เกี่ยวกับ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี เป็นข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด เนื่องจำก กำรไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคน
ในเทศบำลได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงทั่วถึงท ำให้พนักงำนเทศบำลไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี้เท่ำนี้ควร 

แนวทำงแก้ไข : เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซด์ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย รวมถึงแจ้งให้แต่ส่วนงำนใน
เทศบำลได้รับทรำบโดยเท่ำกัน 

 2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) : จำกผลคะแนนของ EIT อยู่ในเกณฑ์ที่
ค่อนข้ำงดี ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ E1 กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อในกำร
ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน  ได้คะแนน 78.22 ซึ่งเก่ียวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมขั้นตอน 
เนื่องจำก กำรให้บริกำรของเทศบำลอำจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยำกซับซ้อน ท ำให้ผู้มำใช้บริกำรเกิดกำรสับสนและ
บวกกับกำรที่เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้อธิบำยให้ฟังอย่ำงชัดเจน แนวทำงแก้ไข : เขียนคู่มือ ผังขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ที่
ให้บริกำรประชำชน และเจ้ำหน้ำที่ต้องพยำยำมอธิบำยให้ผู้มำใช้บริกำรเข้ำใจในขั้นตอนกำรให้บริกำรมำกขึ้น  



 

 
3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) : จำกผลคะแนนด้ำน (OIT) ของเทศบำลต ำบลดง

คอน  

1) กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซด์ของเทศบำลยังมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่จ ำเป็นต้อง
เผยแพร่ทั้งหมด รวมถึงเว็บไซด์อำจจะยำกต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ประชำชนต้องกำรทรำบ แนวทำงแก้ไข 
ปรับปรุงเว็บไซด์ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน  

2) กำรไม่เข้ำใจเนื้อหำในกำรกรอกข้อมูลของแอดมิน ท ำให้กำรตอบแบบสอบถำมคลำดเคลื่อน ไม่ครอบคลุม
ในสิ่งที่กรรมกำรต้องกำร แนวทำงแก้ไข อมรบเพ่ิมเติมควำมรู้แก่แอดมินและพนักงำนเทศบำล  

 จำกกำรประเมินทุกด้ำน เห็นควรปรับปรุงพัฒนำ ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรป้องกันกำรทุจริตซ่ึง
ได้คะแนนน้อยที่สุด เพ่ือเป็นกำรน ำผลกำรประเมินไปด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 จึงเห็นควรด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงดังนี้ 

 1. กำรเปิดเผยข้อมูล  

-เจ้ำหน้ำที่ด้ำนแอดมินและเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรจัดท ำ ITA ประชุมภำยในหน่วยงำนส ำนักปลัดเพื่อหำ
ข้อผิดพลำดที่ผ่ำนมำ แล้วน ำผลมำแก้ไขในส่วนที่บกพร่องโดยให้ศึกษำเพ่ิมเติมจำกคู่มือ กำรใช้งำนระบบหรือ
แจ้งบริษัทของเว็บไซต์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่บกพร่องของเว็บไซต์และให้เจ้ำของเว็บไซต์อธิบำยกำรใช้งำนให้
เจ้ำหน้ำที่เข้ำใจ 

-กำรเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำนของเทศบำลด้ำนงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรงำนทั่วไป กำร
บริหำรงำนบุคคล และข่ำวประชำสัมพันธ์ กิจกรรมข้อมูลต่ำง ๆ ที่เทศบำลเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ ควรท ำ
เป็นระบบโดยกระจำยงำนให้ทุกหน่วยงำนของเทศบำลมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรน ำข้อมูลลงในเว็บไซต์ให้
ประชำชนทรำบ 

2. กำรป้องกันกำรทุจริต  

 -จัดประชุมเพ่ือน ำผลกำรประเมิน ITA ประจ ำปี 2564 มำวิเครำะห์เพื่อหำมำตรกำรแก้ไข แล้วจ่ำย
งำนให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 

 -จัดอบรมโครงกำร เพ่ือมุ่งหวังให้พนักงำนเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำน 

 -จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ รณรงค์ผ่ำนเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปได้ทรำบ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกใน
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

 -กำรติดตำมผล โดยกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรอบรมตำมโครงกำรแก่ผู้บริหำรได้ทรำบ 

  
 
 
 
 
 



 
จึงขอรำยงำนผลคะแนนกำรประเมินและผลกำรวิเครำะห์กำรประเมิน และขออนุมัติด ำเนินกำรใน

แนวทำงในกำรปรับปรุงตัวชี้วัดเพ่ือให้ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 มีทิศทำงที่ดีขึ้น 

   

ลงชื่อ............. ...................................  
       (นำงสำวพิมพ์พร    เริงทัย)  
     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน               
 
 

   
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ                  ความเห็นรองปลัดเทศบาล  

..................................................  .          .................................................. 

 

     (นายเนรมิตร  ชูมก)                                            (นางราตรี  เทียนบาง) 

    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ                           รองปลัดเทศบาล 

 
     ความเห็นปลัดเทศบาล                 .                                             –รับทราบ   
..................................................... 
 
 
    (นางสาวถนอม แย้มคล้าย)                     (นายวันชัย    ยอดด าเนิน) 
            ปลัดเทศบาล                                              นายกเทศมนตรีต าบลดงคอน  
 


