
 
รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 
 

 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเดื่อศรคีนัไชย 
อ าเภอวานรนิวาส   จังหวดัสกลนคร 

 
 

 

 

 

 

 



 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

ที่    107      /  2564 
เรื่อง  มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  
………………………………………. 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยให้หน่วยงานด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564  และเก็บรวมรวมแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
จ านวน 43 ข้อ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน  2564  

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม จึงได้ก าหนดมาตรการโดยมอบหมายการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
1 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ไม่น้อยกว่า 30 คน 

ประกอบด้วย 
1.  คณะผู้บริหาร 
2.  พนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู 
3.  พนักงานจ้าง(ภารกิจ/ทั่วไป) 

2 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ข้อ 01  โครงสร้างส่วนราชการ 
ข้อ 02  ข้อมูลผู้บริหาร 
ข้อ 03  อ านาจหน้าที่ 
ข้อ 04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ข้อ 05  ข้อมูลการติดต่อ 
ข้อ 06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 07  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อ 08  Q&A (กระดานถามตอบ) 
ข้อ 09  Social Network 
ข้อ 010 แผนด าเนินงานประจ าปี 
ข้อ 011 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
            ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 
ข้อ 012 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
ส านักปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
ส านักปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
ส านักปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 
ส านักปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 



ล าดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
 ข้อ 013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
ข้อ 014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 
ข้อ 015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 
ข้อ 016  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ  
             ให้บริการ 
ข้อ 017  E-Service (การให้บริการทางออนไลน์) 
 
ข้อ 018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 
ข้อ 019  รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย 
             งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ข้อ 020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 
ข้อ 021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 
ข้อ 022  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
             การจัดหาพัสดุ 
ข้อ 023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
             รายเดือน 
ข้อ 024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ 
             ประจ าปี 
ข้อ 025  นโยบายการบริหารงานบุคคล 
 
ข้อ 026  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
             บุคคล 
ข้อ 027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
             บุคคล 
ข้อ 028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
             บุคคลประจ าปี 
ข้อ 029  แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ 
             ทุจริต 
ข้อ 030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
ข้อ 031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
             ประจ าปี 
 

มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
 
ส านักปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) รวบรวมจาก
ทุกงานที่มีการให้บริการ 
ส านักปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 
ส านักปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 
ส านักปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 
กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
 
กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
 
กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
ส านักปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
ส านักปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
ส านักปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
ส านักปลัด (นักทรัพยากรบุคคล) 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 



ล าดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
 ข้อ 032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

 
ข้อ 033  การเปิดเผยโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
ข้อ 034  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 
ข้อ 035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 
ข้อ 036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
ข้อ 037  การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ 
             ทุจริต 
ข้อ 038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
ข้อ 039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
ข้อ 040  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 
             ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ข้อ 041  รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
             ประจ าปี 
ข้อ 042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
             ภายในหน่วยงาน 
ข้อ 043  การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
             คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ส านักปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 
ส านักปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 
มีข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานแล้ว 
 
ส านักปลัด 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
ส านักปลัด 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

3 การปฏิบัติงานในระบบ ITAS 
1.  ผู้บริหารระบบของหน่วยงาน 
2.  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 

 
หัวหน้าส านักปลัด 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

  โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายในการเก็บรวบรวมแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 20  เมษายน  2563  เพ่ือผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะได้ด าเนินการน าข้อมูลลงในเว็บ
ไซด์ของหน่วยงานและปฏิบัติงานในระบบ ITAS ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ภายในวันที่  30  เมษายน  2563 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง   ณ   วันที ่   12   มีนาคม   พ.ศ.  2564 

 (ลงชื่อ)          
    ( นายวีระศักดิ์   สุทธิอาจ ) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  



-เอกสารแนบ- 
รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปี 2564 

 



ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ที่ 107/2564 นัน้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการน าข้อมูลลงในเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
ตามมาตรการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563  ดังนี้ 

 
1.  ข้อบกพร่องจากการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
    ๑.๑ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  (เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘5) 

ล าดับ รายการ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

๑ คุณภาพการด าเนินงาน  ได้ ๗๙.๓๙ คะแนน      ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหน่วยงานมีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  ในระดับน้อย 
ร้อยละ 1.49 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอน
การให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล  ๒ การปรับปรุงการท างาน  ได้ ๗๔.๙๕ คะแนน       ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหน่วยงานมีการด าเนินงาน/

การให้บริการ มีความโปร่งใส  ในระดับน้อย ร้อยละ 1.52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 

 



 
    ๑.๒ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  (เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘5) 



ล าดับ รายการ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

๑ 
การใช้งบประมาณ  ได้ ๗3.73 
คะแนน 

     พนักงานที่ตอบแบบสอบถามบางส่วน
ประมาณ ร้อยละ 33.33 ทราบแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในระดับน้อย -จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

อย่างชัดเจน 
-จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน 
-จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
จัดท ามาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ติดตาม 

๒ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้ ๗
6.59 คะแนน 

     พนักงานที่ตอบแบบสอบถามบางส่วน
ประมาณ ร้อยละ 17.95 ทราบแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ใน
ระดับน้อย 

๓ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้ 
80.71 คะแนน 

     พนักงานที่ตอบแบบสอบถามบางส่วน
ประมาณ ร้อยละ 6.33 เห็นว่าปัญหาการ
ทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไขในระดับ
น้อย 

4 การใช้อ านาจ ได้ 83.08 คะแนน 

พนักงานที่ตอบแบบสอบถามบางส่วน
ประมาณ ร้อยละ ๑.28  เห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพผลงานอย่างถูกต้อง อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
   



  ๑.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  (เฉพาะข้อที่ได้ ๐ คะแนน) 

ล าดับที่ รายการ ความเห็นของผู้ตรวจ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑ ข้อมูลผู้บริหาร 

 
 
ขาดช่องทางการติดต่อ มีไม่ครบทุกคน 

มีข้อมูลผู้บริหาร ชื่อ-สกุล , รูปถ่าย , 
ต าแหน่งครบ แต่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่ครบ
ทุกคน  

จัดให้มีช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
ครบ 4 องค์ประกอบ 1. ชื่อ – 
สกุล 2. ต าแหน่ง 3. รูปถ่าย 4. 
ช่องทางการติดต่อ และอย่างน้อย
ต้องมี นายกฯ  รองนายกฯ และ
ปลัด อบต.  

การให้บริการ 

2 E-Service 

 
 
แบบลงทะเบียน ไม่ใช่ E-Service 
 

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริ ก า ร  โ ดย ไม่ ต้ อ ง เ ดิ นทา งม ายั ง
หน่วยงาน 

     จัดท าเป็นระบบยื่นค าร้อง ให้
กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลักษณะเป็น 
google form น าขึ้นบนเว็ปไซด์
ห ลั ก ห น่ ว ย ง า น  เ ป็ น ก า ร
ด าเนินงานลักษณะ เบ็ดเสร็จ 

 
 
 
 
 
 



จัดให้มีช่องทางการติดต่อผู้บริหารครบ 4 องค์ประกอบ 1. ชื่อ – สกุล 2. ต าแหน่ง 3. รูปถ่าย 4. ช่องทางการติดต่อ และอย่างน้อยต้องมี นายกฯ  รองนายกฯ และปลัด อบต. 

 
 



จัดท าเป็นระบบย่ืนค าร้อง ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลักษณะเป็น google form น าขึ้นบนเว็ปไซด์หลักหน่วยงาน เป็นการด าเนินงานลักษณะ เบ็ดเสร็จ 

 
 


