
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ที่ ๑๕๑/๒๕๖๕ 

เร่ือง มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   

    ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสกลนคร ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ครั้งท่ี ๑๖๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กําหนดกรอบแนวทางและรายละเอียดปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการการประเมินตามขั้นตอนและชวงเวลาที่กําหนด ดังนี้ ๑) การตรวจสอบแบบ
วัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) จํานวนไม
นอยกวา ๔0 คน ๒) การตรวจสอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) จํานวนไมนอยกวา ๒๑๓ คน ตั้งแตระหวางวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕ และดําเนินการรายงานขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จํานวน 43 ขอ โดยเก็บขอมูล ตั้งแตระหวางวันที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (ใหคะแนนตั้งแตระหวางวันที่ ๑-31 พฤษภาคม ๒๕๖๕) น้ัน
  

    ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนไปดวย
ความเรียบรอยและใหบุคลากรทุกระดับในสังกัดไดมีสวนรวมในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคกร จึงมอบหมาย
การปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดังจะกลาวตอไปนี้
  

ลําดับท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ 
1 การตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายในองคกร 

(Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน ต้ังแต 1 ปข้ึนไป 

ผูมีสวนไดเสียภายในองคกรไมนอยกวา ๔0 คน 
(ผูท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑ ป) 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 อํานาจหนาท่ี 
- O4 แผนการขับเคล่ือนหนวยงาน 
- O5 ขอมูลการติดตอหนวยงาน 
- O6 กฎหมายที่เก่ียวของ 

 
      
มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

OIT O๗ ขาว… 



 

ลําดับท่ี เรือ่ง ผูรับผิดชอบ 
 OIT O๗ ขาวประชาสัมพันธ 

- O7 ขาวประชาสัมพันธ 
มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

 OIT O๘-O๙ การปฏิสัมพันธขอมูล 
- O8 Q&A 
- O9 Social Network 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

OIT O๑๐-O๑๒ แผนดําเนินงาน 
- O10 แผนดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๕ 
- O11 รายการกํากับติดตามการดําเนินงาน’๖๕รอบ๖เดือน 
- O12 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๔ 

สํานักปลัด งานนโยบายและแผน  
 

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

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

- O1๕ ขอมูลสถิติการใหบริการ 
- O1๖ รายงานผลความพึงพอใจของผูใหบริการ 
- O1๗ E-Service 

งานธุรการรวบรวมขอมูลสถิติการใหบริการจาก
ทุกงานท่ีมีการใหบริการ/รายงานวิจัยผลสํารวจ
ความพึงพอใจการใหบริการ 2563 

OIT O๑๘-O๑๖ แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
- O1๘ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณป ๒๕๖๔ ที่มีระยะเวลาบังคับ ประจําป ๒๕๖๕ 
- O1๙ รายงานฯ ใชจายงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 
- O๒๐ รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๔ 

กองคลัง งานการเงินและบัญชี 
 

- O2๑ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ป ๒๕๖๕ 
- O2๒ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  
- O2๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจําป ๒๕๖๕ อยางนอย (รอบ ๖ เดือน) 
- O2๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุป 
๒๕๖๕ 

กองคลัง งานพัสด ุ
 

 OIT O25-O28 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- O2๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- O2๖ การดําเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- O2๗ หลักเกณฑนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- O2๘ รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สํานักปลัด งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

 OIT O๒๙-O๓๑ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
- O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตฯ 
- O๓๐ ชองทางแจงเร่ืองรองเรียนการทุจริต 
- O๓๑ ขอมูลเชิงสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริต 

สํานักปลัด งานนิติการ 

 OIT O๓๒-O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
- O๓2 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
- O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

มีขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานแลว 

-๒- 

OIT O๓๔-O๓๗ เจตจํานง… 



-๓- 
ลําดับท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ 

 OIT O๓๔-O๓๕ เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
- O3๔ เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
- O3๕ การมีสวนรวมของผูบริหาร 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

OIT O๓๖-O๓๗ การประเมินความเสี่ยงฯ ปองกันการทุจริต
- O3๖ การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําป ๒๕๖๕ 
- O3๗ การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

สํานักปลัด งานนิติการ 

OIT O๓๘ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
- O3๘ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

สํานักปลัด งานธุรการ 

OIT O๓๙-O๔๑ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
- O3๙ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตที่ครอบคลุมป๒๕๖๕ 
- O๔๐ รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตประจําป (รอบ ๖ เดือน) 
- O๔๑ รายงานผลดําเนินการปองกันการทุจริต ป ๒๕๖๕ 

สํานักปลัด งานนิติการ 

OIT O๔๒-O๔๓ มาตรการภายในเพื่อปองกันทุจรติ 
- O๔๒ รายงานผลดําเนินการปองกันการทุจริต ’๖๔ 
- O๔๓ การดําเนนิการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําป ๒๕๖๕ 

 

๓ การปฏิบัติงานในระบบไอที ITAS 
3.1 ผูบริหารระบบของหนวยงาน 

 
- นายกฯ/ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

3.2 ผูดูแลระบบของหนวยงาน - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ 
หัวหนาสํานักปลัด นิติกรและจพ.ธุรการ 

    ใหผูไดรับมอบหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีหนาที่รวบรวมขอมูลใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือผูดูแลระบบของหนวยงานไดดําเนินการนําขอมูลลงในเว็บไซตของหนวยงาน
และปฏิบัติงานในระบบ ITAS ที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ตามกรอบระยะเวลาที่ปฏิทินการประเมิน ITA กําหนด
  

    ทั้งนี ้ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ 2๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

       (นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
 

 



 
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2020&departmentId=6289 

หนาแรก ติดตามสถานะ ผลการประเมิน แบบสํารวจ ตั้งคาระบบ 

ปงบประมาณ 2564     Preview   Export คะแนนรายหนวยงาน  
 

คะแนน องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ คะแนนสูงสุดรายตัวชี้ว ัด 
9๖.5๗ คะแนน 

ระดับผลการประเมิน     AA 
ดูเกณฑการประเมิน  

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การเปดเผยขอมูล 100.00 
2 การปองกันการทุจริต 100.00 

 

3 คุณภาพการดําเนินงาน 99.54 
4 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 99.10 
5 การปรับปรุงการทํางาน 97.64 
6 การปฏิบัติหนาท่ี 95.92 
7 การแกไขปญหาการทุจริต 91.86 
8 การใชอํานาจ 89.52 
9 การใชทรัพยสินของราชการ 86.89 

10 การใชงบประมาณ 84.76 
คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 84.76 คะแนน 

 

แนวโนม           เปรียบเทียบรายป ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ   ดูเพิ่มเติม 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เทากับ 96.57 คะแนน 
สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดเกณฑไวคือ 85 คะแนน อยูในระดับ 
AA โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ผลคะแนนการประเมินเครือ่งมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) มีคาคะแนนเทากับ 89.79 คะแนน โดย
ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาท่ี 95.92 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ 84.76 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ 89.52 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 86.89 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 91.86 คะแนน 



 
 

คะแนน องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ   ดูเพิ่มเติม 
9๖.5๗ คะแนน 

ระดับผลการประเมิน     AA 
ดูเกณฑการประเมิน  

จากลําดับคะแนน พบวา ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ มีคา
คะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะสําหรับการ
ปรับปรุงในปตอไป คือ ในกระบวนการการใชจายงบประมาณ 
ควรมีการเปดเผยขอมูลการบริหารจัดการงบประมาณดวยความ
โปรงใส ใชจายงบประมาณอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค 
ไมเอื้อประโยชนแกตนหรือพวกพอง และเปดโอกาสใหบุคลากร
ภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณได   
 

ผลคะแนนการประเมินเครือ่งมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก (EIT) 98.76 คะแนน ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 99.54 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 99.10 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรบัปรุงระบบการทํางาน 97.64 คะแนน 
จากลําดับคะแนน พบวา ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน มีคาคะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงในปตอไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน ใหมีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดีย่ิงข้ึน 
นําเทคโนโลยีมาใชสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ เปดโอกาส
ใหผูบริการฯ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงดําเนินงานเพือ่ให
สอดคลองกับความตองการและใหความสําคัญกับความโปรงใส  
 

ผลคะแนนการประเมินเครือ่งมือแบบวัดการรับรูของการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (OIT) 100 คะแนน ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 100.00 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 100.00 คะแนน 
ท้ัง 2 ตัวช้ีวัด มีแนวทางการดําเนินงานที่คลายกัน คือ การ
เผยแพรขอมูลที่สําคญับนเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ในภาพรวมถือวา  
ผานเกณฑ ควรรักษามาตรฐานของการดําเนินงานท่ีดีไวในปตอไป

 
แนวโนม                       เปรียบเทียบ
รายป 

 

 

 
 
 
 


