
 



  



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

 
 1.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ '๖๔ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการตำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕6๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชลีมาโดยภาพรวมได้คะแนน 93.95  คะแนน ระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ A 
 

  



 

 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน  

 หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 93.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A 
หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อ
คำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมี
การวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
 1. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี /  มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีที่รับการประเมิน 
 2. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น  
 3. เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
 4. เพ่ิมมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 5. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 



 6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 
 7. ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 8. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
 9. เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
 10. ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
 11. ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
เพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
 12. เพ่ิมมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 13. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
การวิเคราะห์ผลการปะเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรีบปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  
1.การปฏิบัติหน้าที่                    95.03   คะแนน ผลคะแนน ITA พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 
2.การใช้งบประมาณ                  89.78   คะแนน การใช้งบประมาณ พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณ 
3.การใช้อำนาจ                        94.07   คะแนน บุคคลากรบางส่วนไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณ โดยคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ในการติดตาม 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ        90.99  คะแนน ตรวจสอบซึ่งต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่าง 
5.การแก้ไขปญัหาการทุจริต          92.76  คะแนน ต่อเนื่อง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  
6.คุณภาพการดำเนินงาน              89.20  คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า ควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร            93.55  คะแนน ยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน และพัฒนาให้มีประสิทธิ 
8.การปรับปรุงการทำงาน             89.90  คะแนน ภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเป็น

ระยะต่อไป 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT)  
9.การเปิดเผยข้อมูล                   94.64  คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่าประเด็นที่ควรเปิดเผยและบริหาร

จัดการให้ดียิ่งขึ้นคือ 
10.การป้องกันการทุจริต               100  คะแนน     1.ไมแ่สดงข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 
     2.ไม่พบคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  
 



 2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565 
      จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เมือวันที่  14 มีนาคม 2565 ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมัน ดังนี้ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

1. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
ประจำปีของ
หน่วยงาน 

- จัดทำคำสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ และลง
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.ดอนมัน 
 
 

สำนักปลัด 
 
 

มี.ค.-เม.ย.65 -มีคำสั่งมอบหมายงานและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
https://www.donmun.go.th/ 
และ Facebook LINE อบต.     
-รายงานการดำเนินงานในที่
ประชุมประจำเดือน 

2.ปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อ
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจต่างๆ 
ของหน่วยงาน 

1.ดำเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มี
การเข้าถึงง่าย ข้อมูล
หน่วยงานให้มีการลงไว้
ครบถ้วน ควรปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน 
2.มีการประขาสัมพันธ์
เว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ 
3.จัดเก็บไฟล์ข้อมูลเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบและ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ไปใช้งานได้สะดวก 
4.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลระบบ
เว็บไซต์ 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

-รายงานผลการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เป็น
ปัจจุบัน 

https://www.donmun.go.th/%20และ
https://www.donmun.go.th/%20และ


มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

3.ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการ
ดำเนินงานการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

-จัดให้มีการประชุมภายใน
หน่วยงานเพ่ือทราบปัญหา 
อุปสรรค ข้อบกพร่องของการ
ดำเนินงานในภารกิจต่างๆ เพ่ือ
ทราบข้อมูลและนำมาปรับปรุง
แก้ไข 
- จัดทำขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการ
อย่างชัดเจน 
- สร้างจิตสำนักให้แก่พนักงาน
ในหน่วยงานให้บริการต่อ
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

รายงานผลการดำเนินการในการ
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 

4.การจัดทำคู่มือ
หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

1.มอบหมายให้พนักงาน
ทุกคนจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ของตน 
2.เผยแพร่คู่มือการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชน
ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์
ของ อบต. 
3.กำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานทุกคน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

-ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5.ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายงาน
การกำกับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจำปี รอบ 6 
เดือน ของ
หน่วยงาน 

จัดทำคำสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

 

 กองคลัง ต.ค.64-ก.ย.
65 

รายงานผลการดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลรายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 
ในการประชุมประจำเดือน 



 


