
 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    
 
    ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสกลนคร ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดใหหนวยงานดําเนินการ
ตรวจสอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) จํานวนไมนอยกวา 30 คนดําเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 และรายงานขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) จํานวน 43 ขอ ตั้งแตระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 นั้น
  
    เพื่อใหการดําเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณพ. ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนไปดวยความ
เรียบรอยและใหทุกคนมีสวนรวม จึงมอบหมายการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

ลําดับที่ เรื่อง ผูรับผิดชอบ 
1 การตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายในองคกร 

(Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน ตัง้แต 1 ปขึ้นไป 

ผูมีสวนไดเสียภายในองคกรไมนอยกวา 30 คน 
ประกอบดวย 
1.1 หัวหนาสวนราชการ 
1.2 พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา/ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
1.3 พนักงานจาง (ประเภทภารกิจ/ทั่วไป) 

2 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
OIT O1-O๖ ขอมูลพื้นฐาน 
- O1 โครงสรางหนวย 
- O2 ขอมูลผูบริหาร 
- O3 อํานาจหนาที่ 
- O4 แผนการขับเคลื่อนหนวยงาน 
- O5 ขอมูลการติดตอหนวยงาน 
- O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 
      
มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

OIT O๗ ขาวประชาสัมพันธ 
- O7 ขาวประชาสัมพันธ 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

OIT O๘-O๙ การปฏิสัมพันธขอมูล… 



ลําดับที่ เรื่อง ผูรับผิดชอบ 
 OIT O๘-O๙ การปฏิสัมพันธขอมูล 

- O8 Q&A 
- O9 Social Network 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

OIT O๑๐-O๑๒ แผนดําเนินงาน 
- O10 แผนดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๔ 
- O11 รายการกํากับติดตามการดําเนินงาน’๖๔รอบ๖เดือน 
- O12 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด งานนโยบายและแผน  
 

OIT O๑๓-O๑๖ การปฏิบัติงาน 
- O13 คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- O1๔ คูมือ หรือมาตรฐานการใหบริการ 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

- O1๕ ขอมูลสถิติกรใหบริการ 
- O1๖ รายงานผลความพึงพอใจของผูใหบริการ 
- O1๗ E-Service 

งานธุรการรวบรวมขอมูลสถิตกิารใหบริการ
จากทุกงานที่มีการใหบริการ/รายงานวิจัยผล
สํารวจความพงึพอใจการใหบริการ 2563 

OIT O๑๘-O๑๖ แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
- O1๘ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณป ๒๕๖๓ ที่มีระยะเวลาบังคับ ประจําป ๒๕๖๔ 
- O1๙ รายงานการกาํกับติดตามการใชจายงบประมาณ 
ประจําป ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 
- O๒๐ รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๓ 

กองคลัง งานการเงินและบัญช ี
 

- O17 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
- O18 ประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ 
- O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
- O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๓ 
- O2๑ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุป ๒๕๖๔ 
- O2๒ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ 
- O2๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดรุายเดือน 
ประจําป ๒๕๖๔ อยางนอย (รอบ ๖ เดือนแรก) 
- O2๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุป ๒๕๖๔ 

กองคลัง งานพัสดุ 
 

OIT O25-O28การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- O2๕ นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
- O2๖ การดําเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- O2๗ หลักเกณฑนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- O2๘ รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สํานักปลัด งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

OIT O๒๙-O๓๑ การจัดการเรือ่งรองเรียนการทุจริต 
- O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- O๓๐ ชองทางแจงเรื่องรองเรยีนการทุจริต 
- O๓๑ ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต 

สํานักปลัด งานนิติการ 

OIT O๓๒-O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม… 



-3- 
ลําดับที่ เรื่อง ผูรับผิดชอบ 

 OIT O๓๒-O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
- O๓2 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
- O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

OIT O๓๔-O๓๕ เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
- O3๔ เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
- O3๕ การมีสวนรวมของผูบริหาร 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

OIT O๓๖-O๓๗ การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต 
- O3๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําป ๒๕๖๔ 
- O3๗ การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

สํานักปลัด งานนิติการ 

OIT O๓๘ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
- O3๘ การเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร 

สํานักปลัด งานธุรการ 

OIT O๓๙-O๔๑ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
- O3๙ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตที่ครอบคลุม ป ๒๕๖๔ 
- O๔๐ รายงานการกาํกับติดตามการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตประจําป (รอบ ๖ เดือน) 
- O๔๑ รายงานผลดําเนินการปองกันการทุจริต ป ๒๕๖๔ 

สํานักปลัด งานนิติการ 

OIT O๔๒-O๔๓ มาตรการภายในเพื่อปองกันทุจริต 
- O๔๒ รายงานผลดําเนินการปองกันการทุจริต ’๖๔ 
- O๔๓ การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน ประจําป ๒๕๖๔ 

 

๓ การปฏิบัติงานในระบบไอที ITAS 
3.1 ผูบริหารระบบของหนวยงาน 

 
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

3.2 ผูดูแลระบบของหนวยงาน - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ 
หัวหนาสํานักปลัด นิติกรและจพ.ธุรการ 

 
    ใหผูไดรับมอบหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีหนาที่รวบรวมขอมูลใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อผูดูแลระบบของหนวยงานไดดําเนินการนําขอมูลลงในเว็บไซตของหนวยงาน
และปฏิบัติงานในระบบ ITAS ที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตามกรอบระยะเวลาที่ปฏิทินการประเมิน ITA กําหนด 

 
    ทั้งนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที ่2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ดงมะไฟ 



 
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2020&departmentId=6289 

หนาแรก ติดตามสถานะ ผลการประเมิน แบบสํารวจ ตั้งคาระบบ 

ปงบประมาณ    2563     Preview   Export คะแนนรายหนวยงาน  

คะแนน องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
91.58 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน     A 
ดเูกณฑการประเมิน ? 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปองกันการทุจริต 100.00 
2 การเปดเผยขอมูล 92.78 

 

3 การปฏิบัติหนาที่ 92.56 
4 การใชอํานาจ 91.01 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.38 
6 การแกไขปญหาการทุจริต 88.89 
7 การใชทรัพยสินของราชการ 88.00 
8 คุณภาพการดําเนินงาน 86.57 
9 การปรับปรุงการทํางาน 85.82 

10 การใชงบประมาณ 85.26 
คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 85.26 คะแนน 

 

แนวโนม           เปรียบเทียบรายป ขอเสนอแนะ/หมายเหต ุ   ดูเพิ่มเติม 
จากเปาหมาย “การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563” ที่
กําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป พ.ศ. 2565 และสําหรับการ
ประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก (EIT) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) รวมจํานวนทั้งส้ิน 10 ตัวชี้วัด พบวามีคะแนนสูงกวาเกณฑ
เปาหมาย (รอยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะทอนถึงการตระหนักรู
ของบุคลากรในการปฏิบตัิหนาที่อยางซื่อสตัยสุจริต มุงผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุดและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน อีกทั้ง
คํานึงถึงคุณภาพในการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสําคัญของการเปดเผยขอมูล
สาธารณะและการใหบริการผานระบบ E-SERVICE อยางดีย่ิง 

 



 
 

 
 

ผลการประเมิน: ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.50 คะแนน 

ระดับการผลการประเมิน ระดับ A  
ผานเกณฑการประเมิน รอยละ 85 จํานวน 10 ตัวชี้วัด (ทุกตัวชี้วัด) 

 
การวิเคราะหเกี่ยวกับประเด็นขอบกพรองที่ตรวจพบ หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการดําเนินการปรับปรุง
จากผลการประเมิน: ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน IIT (เฉพาะตัวชี้วัดที่ไดนอยกวารอยละ 90) 
 

ลําดับ รายงาน การวิเคราะหขอบกพรอง มาตรการดําเนินการปรับปรุง 
1 การปฏิบัติหนาที่ได  

ไดคะแนนผลการประเมิน 
ITA2020 รอยละ ๙๒.๕๖ 

ผูมีสวนไดเสียภายใน ที่ตอบ
แบบสอบถามบางสวน ประมาณ
รอยละ ๗.๔๔ เห็นวามีการเรียก
รับสิ่งของเพื่อแลกการปฏิบัติ งาน 
การอนุญาต หรือใหบริการ 

จัดทํามาตรการภายใน เพื่อ
สงเสริมความโปรงใสและปองกัน
การทุจริต แจงเวียนใหผูมีสวนได
เสียภายใน ผูปฏิบัติงานดวยกัน
ไดรับทราบและถือปฏิบัติ 

2 การใชงบประมาณ  
ไดคะแนนผลการประเมิน 
ITA2020 รอยละ 85.26 

ผูมีสวนไดเสียภายใน ที่ตอบ
แบบสอบถามบางสวน ประมาณ
รอยละ 14.74 เห็นวาหนวยงาน
ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

3 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ไดคะแนนผลการประเมิน 
ITA2020 รอยละ 8๘.๐๐ 

ผูมีสวนไดเสียภายใน ที่ตอบ
แบบสอบถามบางสวน ประมาณ
รอยละ ๑๒ เห็นวามีการนํา
ทรัพยสินของทางราชการไปใชโดย
ไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง 

1.2 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ OIT… 



 
2. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ OIT เฉพาะหัวขอที่ได 0 คะแนน 
 

ลําดับ รายงาน ความเห็นของผูตรวจ การวิเคราะหขอบกพรอง มาตรการดําเนินการปรับปรุง 
ขอมูลพื้นฐาน 

1 ขอมูล
ผูบริหาร 

ควรระบุขอมูลหมายเลข
โทรศัพทติดตอที่เห็นชัดเจน
บริเวณใตรูปภาพของ
ผูบริหารทองถ่ิน 

แสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ผูบริหารทองถ่ิน แตระบุ
หมายเลขโทรศัพทแยกชอง
อาจทําใหสับสนได ควร
ปรับปรุงใหขอมูลอยูภายใน
ชองทางเดียวกัน เพื่อเห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มอบหมายเจาหนาที่ผูดูแล
ระบบเว็บไซตของหนวยงาน
แกไขปรับปรุงตามผลการ
วิเคราะห/ขอเสนอแนะโดย
ระบชุื่อ-สกุล ตําแหนง 
โทรศัพทมือถือ บริเวณใตรูป
ผูบริหาร 

การใหบริการ 
2 รายงานผล

การสํารวจ
ความพึง
พอใจใน
การ
ใหบริการ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกแหง มักจางเหมา
มหาวิทยาลัยเพื่อการสํารวจ
วิเคราะหจัดทํารายงานผล
การสํารวจความพึงพอใจ
การใชบริการประจําป
งบประมาณที่ผานมาที่
ละเอียด ควรใชผลงานวิจัย
นั้น 

การแสดงแบบฟอรม หรือ
กราฟแสดงผลความพึง
พอใจการใชบริการ 
ประจําปงบประมาณ 
2562 อาจไมละเอียด
เพียงพอ 

แสดงเผยแพรขอมูลรายงานผล
การสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ฉบับเต็ม) ใน
รูปแบบดิจิตอลไฟลบนเว็บไซต
ของหนวยงาน เพิ่มเติมจากท่ีเคย
แสดงกราฟเฉพาะผลประเมิน
ความพึงพอใจ (Citizen Info) 
เปนตน 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
3 ชอง

ทางการรับ
ฟงความ
คิดเห็น 

แมจะแสดงfacebook LINE 
twitter ของหนวยงาน แต
อาจยังจัดวาไมใชชอง
ทางการรับฟงความคิดเห็น 

เจาหนาทีผู่ดูแลระบบ
เว็บไซตของหนวยงาน อาจ
ขาดความเขาใจในการเปด
โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

แสดงกลองขอความแสดงความ
คิดเห็นในหนาเว็บไซตของ
หนวยงาน 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
๔ การเปด

โอกาสให
เกิดการมี
สวนรวม 

ขอมูลที่นํามาตอบมีเพียง
มาตรการการเปดโอกาสให
เกิดการมีสวนรวมแตไมพบ
เนื้อหาบรรยายคําอธิบาย
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

ขอมูลที่นําเขาสูระบบยังไม
สอดคลองกับเนื้อหาและไม
มีเอกสารประกอบ 

แสดงหนังสือแจงเวียนให
เจาหนาทีเ่พื่อทราบวัตถุประสงค
การดําเนินตามมาตรการเปด
โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
เมื่อเผยแพรประมวลภาพไดแนบ
คําอธิบาย/ระบุถอยคําบรรยาย
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม 
หรือแนบเอกสารที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมทุกครั้ง 

 


