
มาตรการวางระบบให้ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อย

กว่า 1 ปี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 

๑. แบบวัด (IIT)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นแบบวัดที่ให้

ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดได้แก่ 

๑. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่่ 
๒. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
๓. ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
๔. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๕. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
๑. ผู้ตอบแบบวัด (IIT) 
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ก าหนดจ านวนร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ทั้งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า ๓๐ คน ให้
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทังหมด โดยระบบ ITAS จะค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของแต่ละ
หน่วยงานโดยอัตโนมัติ จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า หมายถึง จ านวนน้อยที่สุดที่จะต้องมีผู้ตอบแบบวัดให้ได้ครบถ้วน 
เพ่ือให้มีข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการประมวลผลคะแนนจากแบบวัดได้ อย่างไรก็ตาม ระบบไม่ได้จ ากัดจ านวนผู้ตอบ
เพียงจ านวนขั้นต่ าเท่านั้น หน่วยงานจึงสามารถเชิญชวนให้มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมตอบแบบวัดได้มากที่สุด 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู มีจ านวนผู้ที่จะต้องตอบแบบวัด IIT จ านวน  ๕๘  คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายปราชญา   ทรัพย์แย้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
๒ นายทวี   ภูครองตา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
๓ นางสาวนรารัตน์   มีชิน หัวหน้าส านักปลัด 
๔ นางวัลยรัตน์   สีหะวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๕ จ่าเอกจารุกร   โสสวัสดิ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๖ นายทันสมัย   โพธิ์ชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๗ นางสาวพลัฏฐ์   พระรัตน์อ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๘ นางสาวรัศมิมาน   ดอนเส นิติกรปฏิบัติการ 
๙. นางสาวภาวิณี   แสงทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ) 
๑๐ นายสมบัติ   สมใจ ตกแต่งสาวน(ภารกิจ) 
๑๑ นายยอดชาย   บริจันทร์ พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ) 
๑๒ นางสุดชาดา   ผลบุญ พนักงานจ้างเหมา(แม่บ้าน) 
๑๓ นายหนูเกณ   จันทาสี พนักงานจ้างเหมา(สป.) 
๑๔ นายสมจิตร   สีบ้านบาก พนักงานจ้างเหมา(เวรยาม) 
๑๕ นางสาววรพรรณ   ธนูรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑๖ นางถาวร   เนียดพลกรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ภารกิจ) 
๑๗ นางสาวดวงจันทร์   ชาโสรส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(ภารกิจ) 
๑๘ นางสาวประภาพร   เยาวะโคต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ภารกิจ) 
๑๙ นางสาวจิราภรณ์   แซงราชา คนงาน(ท่ัวไป) 
๒๐ นายอภิชาติ   เพียรแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง 
๒๑ นายอธิบดี   สิทธิบุตร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ภารกิจ) 
๒๒ นายอรรถพล   สินทอน พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ) 
๒๓ นายวัฒนาชัย  สัมพันธ์ คนงาน(ท่ัวไป) 
๒๔ นายจรูญ   ประดับศรี พนักงานจ้างเหมา(โรงสูบน้ าบ้านป่าน) 
๒๕ นายรังสันต์   ด าสนวน พนักงานจ้างเหมา(กองช่าง) 
๒๖ นายวิทยา   เวียงนนท์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๒๗ นางผุสดี   ชัยจีน ครูช านาญการ 
๒๘ นางพรทิพย์   ไพรเขต ครูช านาญการ 
๒๙ นางสาวณิชกุล  พงษาเวียง คร ู
๓๐ นางสาววาสนา   นามสม คร ู
๓๑ นางสาวณัฎฐ์ฏาพร   อรรคพงษ์ ครูช านาญการ 
๓๒ นางสาวสุพรรณี   ศรีแก้วเที่ยง ครูช านาญการ 
๓๓ นายสมัย   มิตรมาตร ครูช านาญการพิเศษ 
๓๔ นางบุญล้อม   โคตรตาแสง ครูช านาญการ 
๓๕ นางสาวเปรมฤดี   เจนณะสมบัติ ครูช านาญการ 
๓๖ นางสาวสุภาพร   เจริญแนว คร ู
๓๗ นางประไพร   เครือเนตร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(ภารกิจ) 
๓๘ นางสาววรรณภา   พลเสนา ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 
๓๙ นางสาวศศิวิมล   เหล่ามะรึก พนักงานจ้างเหมา(ผดด.) 
๔๐ นางสาวกาญจนา   ผัดวิเศษ พนักงานจ้างเหมา(ผดด.) 
๔๑ นายอธิป   ดวงกองเงิน พนักงานจ้างเหมา(ผดด.) 
๔๒ นายสนิท   หมั่นบ่อแก พนักงานจ้างเหมา(ภารโรง ศพด.) 
๔๓ นายวิชิต   หมื่นศรี พนักงานจ้างเหมา(ขับรถนักเรียน) 
๔๔ นางสาวปัญจมาภรณ์   ผ่อนดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ภารกิจ) 
๔๕ นายไพโรจน์   ภิรมย์ไกรภักดิ์ ภารโรง(ทั่วไป) 
๔๖ นางสาวศุพัคชสรณ์   ค าพิสุทธิ์ พนักงานจ้างเหมา(ครู รร.บ้านห้วยสายหนัง) 
๔๗ นางสาวสกรี   วังมา พนักงานจ้างเหมา(ครู รร.บ้านห้วยสายหนัง) 
๔๘ นายสุชาติ   ศรีทอง พนักงานจ้างเหมา(เวรยาม รร.บ้านห้วยสายหนัง) 
๔๙ นายมณีพิพัฒน์   ลาภูตะมะ พนักงานจ้างเหมา(กู้ชีพ) 
๕๐ นายสุรินทร์   ทวีญาติ พนักงานจ้างเหมา(กู้ชีพ) 
๕๑ นายนิรันย์   ตุ้ยแคน พนักงานจ้างเหมา(กู้ชีพ) 
๕๒ นายวิชาญ   หิมนะ พนักงานจ้างเหมา(กู้ชีพ) 
๕๓ นายธนฉัตร   จวบลาภ พนักงานจ้างเหมา(กู้ชีพ) 
๕๔ นายณัฐวุฒิ   ค าภูมี พนักงานจ้างเหมา(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย) 
๕๕ นายศักดิ์สิทธิ์   ขุนพรม พนักงานจ้างเหมา(เก็บขยะ) 
๕๖ นายอดิศักดิ์   ชอชัยภูมิ พนักงานจ้างเหมา(เก็บขยะ) 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๕๗ นายค าพัน   หนองเส พนักงานจ้างเหมา(เก็บขยะ) 
๕๘ นายเสาร์   สาเกตุ พนักงานจ้างเหมา(เก็บขยะ) 

 

๓. วิธีการตอบแบบวัด IIT 

 ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR CODE ด้านล่าง ซึ่งจะเป็นการตอบ
เข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง (ภายในช่วง วันที ่ ๑ มีนาคม –๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยผู้ดูแลระบบได้ท าการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด  IIT ผ่านทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูไว้แล้ว ที่เมนู ITA 
2565 : ร่วมตอบแบบสอบถาม EIT และ IIT  

            
 ทังนี้ผู้ดูแลระบบ จะมีการก ากับติดตาม ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้มาก
ที่สุด และไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย ตามท่ีก าหนด 

๔.รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 

ตัวช้ีวัด ที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วง
เทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อ

การด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน 
ในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการขัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 
ตัวช้ีวัด ที่ ๒ การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
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ตัววัดที่ ๓ การใช้อ านาจเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน    ต่อ
การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้
อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรื่อท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี่่ ยังประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 
ตัววัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการ
ยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจน และสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานได้ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพและจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายใน ใน
การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ
การทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
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