
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมลูเหล็ก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก พบว่า    

มีผลคะแนน 97.98 คะแนน อยู่ในระดับ AA ดังนี้ 

 

 

 

หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปี 2564 จ านวน 97.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง 

หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุ

ความส าเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมี

รายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล หรือส่งเสริมการท างานอีกเพียงเล็กน้อย

เพื่อยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานที่น ามาสู่ความเชื่อม่ันศรัทธา และสร้างความ

ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดี

ยิ่งขึ้น ได้แก่ 
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- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือ

การด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็น

การด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                  99.71 คะแนน  

 
- 

2. การใช้งบประมาณ                99.57 คะแนน      
3. การใช้อ านาจ                      99.31 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ     99.31 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต       99.31 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน          98.90 คะแนน  

- 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร        98.03 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน         96.97 คะแนน     

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
9. การเปิดเผยข้อมูล            100.00 คะแนน O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พิจารณาจาก

กิจกรรม “ร่วมใจต้านการทุจริต” ใน O38 
O37 ไม่ได้รับการปรับคะแนน เนื่องจากเป็นการชี้แจง
ในผู้ตรวจพิจารณาข้อมูลที่ไม่ปรากฏในค าตอบเดิมบน
ระบบ ITAS หน่วยงานได้แจ้งแก้ไขข้อมูลใหม่แล้ว 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ไม่พบการด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตในรอบ 6 เดือน ของปี 
2564 

10. การป้องกันการทุจริต        93.75 คะแนน     

 

 

ข้อแนะน าในการเปิดเผยข้อมูล : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

1. การเผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่าย
งบประมาณให้
บุคลากรทราบ เช่น 
แผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
ความคืบหน้า ความ
คุ้มค่า หรือ
ประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนโดยเฉพาะ 
โครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. จัดท ามาตรการ  
ในการ เผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
2. เผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง กับการใช้
จ่ายงบประมาณให้ 
บุคลากรทราบ 
 

กองคลัง ตลอดปี 65 รายงานผลและ
เอกสารต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ 

2. มีระบบ และ
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นในการ
ให้บริการในรูปแบบ
ที่ง่าย และสะดวก 
ในการประเมินความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการของ
บุคลากรของ
หน่วยงานที่มีต่อผู้
ที่มารับการ
ให้บริการ เช่น ผ่าน
ทางหมายเลข
โทรศัพท์ สื่อ
ออนไลน์ของ
หน่วยงาน เว็ปไซต์
ของหน่วยงาน เป็น
ต้น 

1. การประเมิน
ความพึงพอใจ ของผู้
มาติดต่อหรือรับ
บริการ ณ จุดบริการ
ในรูปแบบที่ง่าย 
และสะดวก 
2. รายงานผลการ
ประเมินให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้รับทราบ 
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 
3. เผยแพร่ผลการ
ประเมิน ความพึง
พอใจให้บุคลากร 
ภายในหน่วยงาน 
และ สาธารณชน
รับทราบ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลด าเนินการ 
ในประชุมองค์กร
ประจ าเดือนเมษายน 
65 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

3. จัดท าแผนผัง
แสดงขั้นตอน/
ระยะเวลาให้บริการ
ประชาชน และระบุ
ผู้รับผิดชอบงาน 
ให้บริการในทุก
กระบวนงานให้
ทราบโดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบผ่าน 
ช่องทางที่
หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียง
ตามสาย หอกระจาย
ข่าว ฯลฯ 

1. จัดท าแผนผัง
แสดงขั้นตอน/
ระยะเวลาให้บริการ
ประชาชน และระบุ
ผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุก
กระบวนงาน 
2. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนทราบผ่าน
ช่องทาง ที่
หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ บอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียง
ตามสาย หอกระจาย
ข่าว ฯลฯ 

ทุกส่วนราชการ ตลอดปี 65 รายงานผลการ
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน
ทุกเดือน 

4. มีระบบ และ
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
(สะดวก/รวดเร็ว/
ตอบสนองใน การ
แก้ไข) กรณีบุคลากร
เลือกปฏิบัติ และ
ให้บริการโดยไม่เป็น
ธรรม เช่น ผ่านทาง
หมายเลข โทรศัพท์ 
สื่อออนไลน์ของ
หน่วยงาน เว็บไซต์
ของหน่วยงาน เป็น
ต้น 

1. จัดท าระบบ และ
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน กรณี
บุคลากร เลือก
ปฏิบัติ และ
ให้บริการโดย ไม่
เป็นธรรม เช่น ผ่าน
ทาง หมายเลข
โทรศัพท์ สื่อ
ออนไลน์ ของ
หน่วยงาน เว็บไซต์
ของ หน่วยงาน 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 65 รายงานผลการ
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน
ทุกเดือน 

 



5 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

5. พัฒนาบุคลากร 
ปลูกผังฐานความคิด
ในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ส่วนรวม
ให้เกิดความ
ตระหนักในการเห็น
แก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนบุคคล 

1. ด าเนินการจัด
กิจกรรมให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการ
บ าเพ็ญประโยชน์
ส่วนรวม 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลและ
เอกสารต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ 

6. ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

1. จัดท าข้อมูลการ
บริหารงานบุคคล 
การบริหาร
งบประมาณการเงิน 
การจัดหาพัสดุ 
2. เผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชน รับทราบ 
และตรวจสอบได้ 
เช่น จุดบริการ ผ่าน
เว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 
3. จัดท าหน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ 
อบต 
4. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่บทบาท 
และอ านาจ หน้าที่
ของอบต. 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 65 รายงานผลการ
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน
ทุกเดือน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

7. สร้างช่องทางการ
สื่อสารเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน
ผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อ สอบถามหรือ
ขอข้อมูลหรือรับฟัง
ค าติชม/แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้ 
บริการของ อบต. 
เช่น หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ จัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม 
กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น ตู้ปณ. ของ 
อบต. การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น สื่อ
สังคม ออนไลน์ เป็น
ต้น 

1. จัดให้มีทางการ
สื่อสาร เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน
ผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือ
ขอข้อมูล หรือรับฟัง
ค าติชม/แสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/ การ
ให้บริการของ อบต. 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 65 รายงานผลการ
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน
ทุกเดือน 

8. เผยแพร่ผลงาน 
และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของ อบต.และสื่อ
ออนไลน์ 

1. จัดให้มีการ
เผยแพร่ผลงาน และ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
แก่สาธารณชนใน
ช่องทางที่
หลากหลาย เช่น หอ
กระจาย ข่าว เสียง
ตามสาย หน่วย
เคลื่อนที่ จัด
นิทรรศการ ฯลฯ 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 65 รายงานผลและ
เอกสารต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
9. การอ านวยความ
สะดวกในการบริการ
ประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อ 

1. จัดให้มีเก้าอ้ี
รองรับผู้มาติดต่อ
ราชการหรือรับ
บริการอย่างเพียงพอ 
2. มีป้ายบอกทิศทาง
หรือต าแหน่งในการ
เข้าถึงจุด ให้บริการ
อย่างสะดวกและ
ชัดเจน 
3. จัดท าแผนผัง
ก าหนดผู้รับผิดชอบ
แต่ละข้ันตอน และ
ช่องทางติดต่อ 
4. ท าแบบค าร้อง 
และตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล/
เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า  
5. มีการบริการนอก
เวลาราชการ 
6. การออกแบบ
สถานที่ ค านึงถึงผู้
พิการ สตรีมีครรภ์ 
และผู้สูงอายุ  
7. ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตหรือ 
wifi  
8. มีแสงสว่าง
เพียงพอ  

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 65 รายงานผลการ
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน
ทุกเดือน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
10. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการ
ประชาชน 

1. ส่งบุคลากร
ฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลด าเนินการ 
ในประชุมองค์กร
ประจ าเดือนเมษายน 
65 

11. ระบบบริการเชิง
รุก เช่น การจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ 
บริการในช่วงพัก
เที่ยง จัดตั้งระบบ 
One Stop Service 
(OSS) 

1. จัดท าระบบ
บริการเชิงรุก จัดชุด
บริการเคลื่อนที่
ให้บริการนอก
สถานที่หรือช่วงพัก
เที่ยง 

กองคลัง ตลอดปี 65 รายงานผลด าเนินการ 
ในประชุมองค์กร
ประจ าปี 65 

12. น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. แจ้งการ
ด าเนินงานแต่ละ 
ส านัก/กอง ผ่านทาง
ไลน์ 
 

ทุกส่วนราชการ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลด าเนินการ 
ในประชุมองค์กร
ประจ าเดือนเมษายน 
65 

  


