
 
 
 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ สํานักปลัด งานนิติการ โทร. 0 4270 734๘       . 

ที ่  สน 7๗๓0๑/                                  วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔                 . 

เร่ือง ขอรายงานผลการดําเนินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซตของหนวยงานและระบบ ITAs    
. 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

    ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดดําเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ (ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมกับจังหวัดสกลนครและสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสกลนคร ใหดําเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจารณามอบหมาย ให
รองปลัด นิติกร และเจาพนักงานธุรการ เปนผูประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความแจงแลว นั้น   

  

   บัดนี้ ผูประสานงานฯ ไดดําเนินภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายในสวนของการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ จํานวน ๔๓ ประเด็นหัวขอสําคัญเสร็จเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดตามตารางที่แนบมาดวยพรอมนี้ 
 

     จึงขอรายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซตของหนวยงานและระบบ ITAs 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในระบบ ITAs และอนุญาตใหนําขอมูลดังกลาวไปใช
ประกอบการประเมินของทางราชการตามที่กฎหมายกําหนดในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 

 

(นายณฐั สุขล้าํคณา) 
นิติกรปฏิบัติการ 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน                     . 

 
  (นายอดุลย เวียงสมุทร) 

 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 
ความเห็นของรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 
 

  (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) 
 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 

             
   (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
คําสั่ง/ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ                . 

    
  (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 



 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) 

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o1 โครงสราง http://www.dongmafai.go.th/โครงสรางสวนราชการ.html อบต. สป. คลัง ชาง ศึกษา สวสัดิ 

o2 ขอมูลผูบริหาร http://www.dongmafai.go.th/คณะผูบริหาร.html ปลัด อบต. ปฏิบัติหนาที่นายกฯ 

o3 อํานาจหนาที ่ http://www.dongmafai.go.th/ita/3189.html ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง ฯลฯ 

o4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน http://www.dongmafai.go.th/download/2737.html แผนพัฒนา 4 ป พ.ศ.2561-2564 

o5 ขอมูลการติดตอ http://www.dongmafai.go.th/ติดตอเรา.html FAX042707342 โทร.042707348 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวของ http://www.dongmafai.go.th/ita/3195.html กฎหมายระเบียบแบบแผนราชการ 

 

การประชาสัมพนัธ 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o7 ขาวประชาสัมพนัธ  http://www.dongmafai.go.th/category/news   

 

การปฏิสัมพันธขอมูล 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

Q&A 
Q&A  http://www.dongmafai.go.th/forums/forum/qa  Webboard 

  http://www.dongmafai.go.th/forums/topic/คําถามที่พบบอยมากที่ส ุ FAQ 

o9 Social Network (www.facebook.com/dongmafailocal/)  http://www.dongmafai.go.th/ (โลโก facebook Dongmafai)  ดานบนจอ ติดโลโก อบต.ดงมะไฟ 

ตัวชี้วัดยอยที ่9.2 การบริหารงาน 

 

 

การดําเนินงาน 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o10 แผนดําเนนิงานประจําป  http://www.dongmafai.go.th/news/5018.html แผนดําเนนิงานประจําป 

o11 รายงานการกํากับติดตามการดาํเนินงานประจาํป รอบ 6 เดือน  http://www.dongmafai.go.th/news/5018.html รายงานกํากับติดตามการดาํเนนิงานประจาํป รอบ 6 เดือน 

o12 รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563   http://www.dongmafai.go.th/ita/3207.html  รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

การปฏิบัติงาน 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงาน  http://www.dongmafai.go.th/ita/3209.html คูมือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงาน  



 

 

 

การใหบริการ 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ  http://www.dongmafai.go.th/ita/3211.html  คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 

o15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  http://www.dongmafai.go.th/ita/3213.html ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 

o16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ  http://www.dongmafai.go.th/ita/3215.html รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 

o17 E-Service  http://www.dongmafai.go.th/ita/3217.html E-Service 

ตัวชี้วัดยอยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

  

 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป http://www.dongmafai.go.th/ita/3223.html 

www.dongmafai.go.th/wp-content/uploads/2019/06/OIT-o18

แผนการใชจายงบประมาณประจําป-อบต.ดงมะไฟ-ป-พ.ศ.-2564-.pdf  

www.dongmafai.go.th/wp-content/uploads/2019/06/OIT-

o18Q1.pdf 

www.dongmafai.go.th/wp-content/uploads/2019/06/OIT-

o18Q2.pdf 

www.dongmafai.go.th/wp-content/uploads/2019/06/OIT-

o18Q3.pdf 

o19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  http://www.dongmafai.go.th/ita/3221.html  รายงานกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

o20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป  http://www.dongmafai.go.th/ita/3223.html รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 

       การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสด ุ  http://www.dongmafai.go.th/tendernews_pan/3225.html แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสด ุ

o22 ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ  http://www.dongmafai.go.th/category/tendernews_pagad ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  http://www.dongmafai.go.th/ita/3229.html สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรอืการจัดหาพัสดุประจาํป  http://www.dongmafai.go.th/ita/3231.html รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรอืการจัดหาพัสดุประจาํป 

 

 



 

 

ตัวชี้วัดยอยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล  http://www.dongmafai.go.th/ita/3233.html นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  http://www.dongmafai.go.th/ita/3235.html การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  http://www.dongmafai.go.th/ita/3237.html หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

o28 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจาํป  http://www.dongmafai.go.th/ita/3239.html รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจาํป 

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ  http://www.dongmafai.go.th/ita/3241.html แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริต/ประพฤติมิชอบ 

o30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ  http://www.dongmafai.go.th/ita/3243.html ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

o31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต/ประพฤติมชิอบประจาํป  http://www.dongmafai.go.th/ita/3243.html ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนทุจริต/ประพฤติมิชอบประจาํป 

 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น  http://www.dongmafai.go.th/ita/3247.html ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 

o33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  http://www.dongmafai.go.th/ita/3249.html การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ตัวชี้วัดยอยที ่10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

 

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  http://www.dongmafai.go.th/ita/3251.html เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

o35 การมีสวนรวมของผูบริหาร  http://www.dongmafai.go.th/ita/3253.html การมีสวนรวมของผูบริหาร 

 

 

  



 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจําป  http://www.dongmafai.go.th/ita/3255.html การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจําป 

o37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  http://www.dongmafai.go.th/ita/3257.html  การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  http://www.dongmafai.go.th/ita/3260.html  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

 

แผนปองกันการทุจริต 

  ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o39 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต  http://www.dongmafai.go.th/ita/3264.html  แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

o40 รายงานการกํากับติดตามการปองกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  http://www.dongmafai.go.th/ita/3266.html รายงานกํากับติดตามการปองกนัการทุจริต รอบ 6 เดือน 

o41 รายงานผลการดําเนนิการปองกนัการทุจริตประจาํป  http://www.dongmafai.go.th/ita/3266.html  สรุปรายงานผลการดาํเนินการปองกันการทุจริต(12 เดือน) 

ตัวชี้วัดยอยที ่10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

 

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 

ขอ ขอมูล ลิงคขอมูล หมายเหตุ 

o42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  http://www.dongmafai.go.th/ita/3268.html การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

o43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส   http://www.dongmafai.go.th/ita/3270.html การดําเนินการมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส 
 

 อนุมัต ิ


