
 
 
                                                             บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ    ส านักปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  
ที่   ขก  ๗๕๘๐๑/๒๗                                           วันที่     ๑๑     กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
          เรื่องเดิม 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูได้ด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบันทึกข้อความที่ ขก ๗๕๘๐๑/๒๐ ลงวนัที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๕ 
เรื่องรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ เห็นควรให้มีการออกมาตรการ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขึ้น เพ่ือรักษาระดับผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูหรืออยู่ในระดับที่ดีขึ้น และเพ่ือเป็น
แนวทางในการก ากับติดตาม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลต่อไป  
 ข้อเท็จจริง 
 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู เกิดการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตามรูปแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และ
เพ่ือรักษาระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยจัดระบบให้เกิดการมีส่วนร่วมดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : EIT) 
 ๒. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑  
ปี   (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : IIT) 
 ๓. การมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) แต่ละด้าน 
 ข้อเสนอแนะ/พิจารณา 
 เห็นควรประกาศใช้มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสีชมพู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติและลงนามในมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู และประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ที่แนบมาพร้อมนี้ 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

............................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้ตระหนักถึงความส าคัญเก่ียวกับการบริหารงานด้วยระบบการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก

หน่วยงาน ให้มีความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบของ

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การติดตามผล การตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ เกิดความ

คุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย

ของนายกรัฐมนตรี ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริต และการประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงได้ก าหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบให้ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสี

ชมพู ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสยีภายใน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน

ต าบลสีชมพู ในการด าเนินการหรือให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแต่ละด้าน ตามภารกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือ

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินการ ตามมาตรการส่งเสริคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการภายในที่ดี และบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                               ประกาศ  ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

                                                                          

                                                     (นายบรรจง   เพ็งวงษ์ษา) 

                                                นายกองค์การบริหารสวนต าบลสีชมพู 

 

 
 

 

 



 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

 

 



 

  ค าน า 
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตามกรอบแนวทางดังกล่าว ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จึงได้จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเปน็

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ส าหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ใน

การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู มุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วย 

๑. มาตรการวางระบบให้ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 

๑ ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยวิธีการตอบแบบ

วัด IIT ภายในเวลาที่ก าหนด ในปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้มารับบริการบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยวิธีการตอบแบบ

วัด EIT ภายในเวลาที่ก าหนด ในปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ๓. มาตรการวางระบบให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละด้าน ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน โดยวิธีการตอบแบบวัด OIT ภายในเวลาที่ก าหนด ในปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพ่ือสามารถยกระดับให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดีขึ้น จึงจัดท ามาตรฐานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทาง ในการ

ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการภายในที่ดี และบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 

 

                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

                                                                                     อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 

 
  



 

สารบัญ 
 เรื่อง                                                                                                            หน้า 

มาตรการวางระบบให้ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู                               1 

ทีป่ฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

หรือผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

 

 

มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้มารับบริการบริการหรือผู้ติดต่อ                                               11 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

 

มาตรการวางระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู (OIT)                   18 
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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 

 
๒. 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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มาตรการวางระบบให้ประชาชนหรือผู้รับบริการที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ซึ่งเป็นผู้มีส่วน

ได้เสียภายนอก (EIT) ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

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

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 

๑. แบบวัด (EIT)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นแบบวัดที่

ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดย
เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี่่วัดได้แก่ 

๑. ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 
๒. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและ 
๓. ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

 
๒. กลุ่มตัวอย่างแบบวัด  (EIT) 
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ก าหนดจ านวนร้อยละ ๑๐ ของประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอกทั่่่งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน กรณีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวนน้อยกว่า ๓๐ 
คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทังหมด 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 มีกลุ่มตัวอย่างผู้ที่จะต้องตอบแบบวัด EIT จ านวน  ๙๗  ราย ดังนี้ีี 
๑. นางสาวนัจกร   สร้อยค า                                                                   งานหลกัของหน่วยงาน 
๒. นางสาวอมรรัตน์   รอบรู้                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
๓. นางขวัญใจ   จันดาเวียง                                                                    งานหลกัของหน่วยงาน 
๔. นางค าปาง   สอนเต็ม                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 
๕. นางณัฏฐชา   โภคานิตย์                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 
๖. นางทองพิศ   อุปมา                                                                           งานหลักของหน่วยงาน 
๗. นางทองเหรียญ   พุฒซ้าย                                                                     งานหลักของหน่วยงาน 
๘. นางทัศนีย์   นามโสม                                                                        งานหลกัของหน่วยงาน 
๙. นางเทวา   รัชตะสมบูรณ์                                                                   งานหลกัของหน่วยงาน 
๑๐. นางเพ็ญศรี   อุทังบุญ                                                                       งานหลกัของหน่วยงาน  
๑๑. นางมะลิวรรณ   พรมเวียง                                                                   งานหลักของหน่วยงาน  
๑๒. นางมะลิวรรณ   ไพรเขต                                                                    งานหลกัของหน่วยงาน   
๑๓. นางยุพา   นาร่อง                                                                            งานหลกัของหน่วยงาน 
๑๔. นางรุ่งตะวัน   มาตสีมา                                                                     งานหลกัของหน่วยงาน  
๑๕. นางล าดวล   ผาพา                                                                          งานหลกัของหน่วยงาน  
๑๖. นางวรรณภา   ญาณี                                                                        งานหลกัของหน่วยงาน  
๑๗. นางวรรณวิษา   สุขเพ็ง                                                                     งานหลกัของหน่วยงาน 
๑๘. นางสงาน   โสค าแก้ว                                                                        งานหลกัของหน่วยงาน   
๑๙. นางสมร พันสนิท                                                                               งานหลักของหน่วยงาน  
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 ๒๐.นางสมัย   ศรีพิลา                                                                           งานหลักของหน่วยงาน  
 ๒๑.นางสรัญภร   อภฺ่โชติทองกุล                                                                งานหลักของหน่วยงาน   
 ๒๒.นางสาวกฤษณา   กะการดี                                                                 งานหลักของหน่วยงาน  
 ๒๓.นางสาวจิ่งพันธ์   ค าชัย                                                                     งานหลักของหน่วยงาน  
 ๒๔.นางสาวจิราภรณ์   พุฒซ้าย                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๒๕.นางสาวชลชนก   ชาโสรส                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๒๖.นางสาวชลดา   โพธิ์คนิตย์                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๒๗.นางสาวณัฐริกา   แก้ววิเชียร                                                                  งานหลักของหน่วยงาน   
 ๒๘.นางสาวนิดารัตน์   หล่ายบุญ                                                                งานหลักของหน่วยงาน 
 ๒๙.นางสาวบันพต   แปซา                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๐.นางสาวเบญจมาศ   สุดบุญมา                                                             งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๑.นางสาวปทุมทิพย์   ศรีเทียนทอง                                                          งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๒.นางสาวปนัดดา   ศรีรักษา                                                                 งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๓.นางสาวปภาดา   ชีวิตมีสขุ                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๔.นางสาวปภาวี   สายจันทร์                                                                 งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๕.นางสาวพิมพ์   แก้วจันทร์                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๖.นางสาวภัทรนิษฐ์   ปานทองค า                                                           งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๗.นางสาวภาวิณี   ทองลุน                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๘.นางสาวรสสุคนธ์   ภูชนะศรี                                                               งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๙.นางสาวลภรรษลา   บัวศรี                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๐.นางสาวลัดดาวัลย์   น้อยคูณ                                                                 งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๑.นางสาววิรัตน์   ขวาแซ้น                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๒.นางสาวศุภลักษณ์   สุวรรณบล                                                            งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๓.นางสาวศศวิมล   ผสมเพชร                                                                งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๔.นางสาวศิริสรณ์   จิณไชย                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๕.นางสาวสุกัน   โพคาวัตร                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๖.นางสาวสุขพรรณี   ลาป่าน                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๗.นางสาวสุภาวรรณ   ลุนบดุดา                                                              งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๘.นางสาวสุมาลี   แหล้ป้อง                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๙.นางสาวสุวรรณา   สีหาลนุ                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๐.นางสาวสุวิทย์   เพรช์เสถยีร                                                               งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๑.นางสาวหทัยรัตน์   ปานทองค า                                                            งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๒.นางสาวอรยุพา   ลุงปาน                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๓.นางสาวอาภาภรณ์   คณะวาปี                                                             งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๔.นางสาวอารยา   สีบัวโคม                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๕.นางอ านวย   ศิริมณะโส                                                                     งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๖.นางอ าพร   เลิศฤทธิ์                                                                           งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๗.นางอุ่นเรือน   ทิพปันนา                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๘.นายกฤษณะ   ลึกล้ า่                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๙.นายจ านง   ถาบุตร                                                                            งานหลักของหน่วยงาน 
 ๖๐.นายฉลามศักดิ์   อินตะโคตร                                                                 งานหลักของหน่วยงาน  
 ๖๑.นายเฉลิมชัย   เพชรจินดากุล                                                               งานหลักของหน่วยงาน   
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 ๖๒.นายชัยณรงค์   ลาป่าน                                                                     งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๓. นายช านาญ   ยงการนา                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๔.นายตระกูล   บุญนอก                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๕.นายทนงค์   มาเมือง                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๖.นายทวี   กลางสุโพธิ์                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๗.นายทองบาง   ซุ่มสูงเนิน                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๘.นายทองมี   พรมมา                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๙.นายณเรศ   อ่อนศิริ                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๐.นายนฤพล   โรจน์จรุง                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๑.นายนันทวัฒน์   แสนศิลป์                                                                 งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๒.นายนิยม   บุญสนอง                                                                       งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๓.นายบุญฉลอง   ทองดี                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๔.นายบุญช่วย   นาน้อย                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๕.นายบุญรอด   จงกลาง                                                                     งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๖.นายประกาศิต   อาจจุลลา                                                                งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๗.นายผจญ   บุราณ                                                                           งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๘.นายพนม   ศรีภูเวียง                                                                       งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๙.นายมานิด   เงินดี                                                                           งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๐.นายวัฒนา   ปากดี                                                                          งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๑.นายวิเชียร   ค าชุมน้อย                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๒.นายวุฒิศักดิ์   ขวาแซ้น                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๓.นายศราวุฒิ   คนทน                                                                        งานหลักของหน่วยงาน  

 ๘๔.นายสงบ   อุนทะยานนท์                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๕.นายสมหมาย   โคตรหาวงษ์                                                               งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๖.นายสมหมาย   ไพทา                                                                       งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๗.นายสมาน   แสนราช                                                                       งานหลักของหน่วยงาน  

 ๘๘.นายสวรรค์   เพิ่มศักดิ์                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๙.นายสวัสดิ์   ทัพธานี                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๙๐.นายสุนทร   พลดงนอก                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 

 ๙๑.นายสุรชัย  อุดมศรี                                                                         งานหลักของหน่วยงาน 

 ๙๒.นายสุรศักดิ์   ศรีมานนท์                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 

 ๙๓.นายเสียวสวาส   ดีบุญมี                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
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 ๙๔.นายหนู   โคตรหาวงษ์                                                                     งานหลักของหน่วยงาน  

 ๙๕.นายหนูกาย   หล้าค าภา                                                                   งานหลักของหน่วยงาน  

 ๙๖.นายอุดม   มิ่งโอโล                                                                          งานหลักของหน่วยงาน  

 ๙๗.นายโฮม   สอนเต็ม                                                                         งานหลักของหน่วยงาน 

 

๓. วิธีการตอบแบบวัด EIT 
     ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR CODE ด้านล่าง ซึ่งจะเป็นการตอบ
เข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง (ภายในช่วง วันที่ ๑ เมษายน –๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยผู้ดูแลระบบได้ท าการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด  EIT ผ่านทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูไว้แล้ว ที่เมนู ITA 
2565 : ร่วมตอบแบบสอบถาม EIT และ IIT  

           
 ทังนี้ผู้ดูแลระบบ จะมีการก ากับติดตาม ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้ามาตอบแบบวัด EIT  ตามระยะเวลาที่
ก าหนดให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดเก็บข้อมูลของคณะที่ปรึกษาซึ่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ได้ไม่น้อยกว่าจ านวน
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าตามที่ก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย 

 

๔. รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบ EIT 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน การบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้องถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยงั
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่่่ง
สะท้องถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึนด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
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              มาตรการวางระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  

                  (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

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

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาธารณะ  OIT  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 

๑. แบบวัด (OIT)  
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็น

แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ

เปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โดยเป็นการประเมินระดับการการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงในเว็บไซต์

หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

   ๑. ตวัชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  

        ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

        ๑.๒ การบริหารงาน 

        ๑.๓ การบริหารงานงบประมาณ 

        ๑.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

        ๑.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 

   ๒. ตวัชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ 

        ๒.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

        ๒.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT 

    ๒.๑ วิธีการตอบแบบวัด OIT 

 ๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่่หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด าเนินการ ลง

บันทึกข้อมูลเพ่ือเปิดเผยในเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๒.๑.๒ ผู้ดูแลระบบ จะท าการตอบแบบวัด OIT โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 › เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th    จากนั้น ด าเนินการดังนี้ 

 ›› เข้าสู่เมนู แบบส ารวจ 

 ›› เข้าสู่เมนู แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 ›› การตอบแบบวัด OIT จะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ 

(๑) มี / ไม่มี 

(๒) URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล 

(๓) ระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ 

๒.๑.๓ ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ด าเนินการดังนี้ 
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 › ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง และอนุมัติข้อมูลเพื่อให้ถูกต้อง

ตามข้อเท็จจริงมากท่ีสุด จึงจะครบถ้วนตามข้ันตอนที่ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 
 ›› เข้าสู่เมนู แบบส ารวจ 
 ›› เข้าสู่เมนู อนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 
     ๒.๒ วิธีการตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT 
 คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบ มี / 

ไม่มี URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล และค าอธิบายประกอบค าตอบที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในระบบ ITAS โดยจะพิจารณา
ความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
๓. วิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT 
เมื่อคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและให้คะแนนแบบวัด OIT แล้วหน่วยงานจะ

ได้รับทราบผลคะแนนแบบวัด OIT เบื้องต้น พร้อมทั้่่งค าอธิบายประกอบการให้คะแนน โดยในกรณีท่ีหน่วยงานไม่เห็น
ด้วยกับผลคะแนนแบบวัด ITAS หรือที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้
ทบทวนการให้คะแนนแบบวัด OIT ให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมต่อหน่วยงานมากท่ีสุด โดยหากพ้นช่วงระยะเวลาการ
ชี้แจงเพ่ิมเติมแบบวัด OIT จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์ที่จะขอให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้ทบทวนการให้คะแนน
แบบวัด OIT ทั้งนี้ รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาการขอชี้แจงเพิ่มเติมเป็นไปตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

 
๔.เงื่ีีอนไขส าคัญเกี่ยวกับแบบวัด OIT 
   ๔.๑ ค านิยามส าคัญท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการในแบบวัด OIT 
› เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
› กรณีหน่วยงานประเภท “จังหวัด” ก าหนดค านิยาม ดังนี้ 
›› “หน่วยงาน” หมายถึง จังหวัดซึ่งมีขอบเขตการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมี

ขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการจังหวัด ประกอบด้วน ส านักงานจังหวัดและส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวมส่วนราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลางและ
ส่วนราชการระดับอ าเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

›› “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลกรณีหน่วยงานประเภท “จังหวัด” จึงเป็น
ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด (เว้นแต่ข้อ o๑๓-o๑๗, o๒๑-o๒๔ อาจเป็นข้อมูลของส่วนราชการระดับจังหวัดภายใน
จังหวัด) 

› “ปี พ.ศ. ๒๕๖๕” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ โดย หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้
ปีงบประมาณ ให้ใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทิน ให้ใช้ข้อมูลของ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และหากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปีอย่างอ่ืนนอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ให้ใช้
ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรณีท่ีหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอ่ืน 
ซึ่งท าให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามรอบ ๖ เดือน ให้ใช้ข้อมูลในรอบ ๓ เดือนในการตอบ
ข้อค าถาม 

› “การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานส าหรับ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มี
ความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

 
     ๔.๒ เงื่อนไขท่ัวไปของการด าเนินการในแบบวัด OIT 
› หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
›หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุก

ช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจ าเป็นทางเทคนิคท าให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว 
หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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›หน่วยงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ในต าแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและ

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไรจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เนื่องจากการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
จะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วไป 

› กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็น มาอย่างละเอียดหรือจะต้องระบุ
เหตุผลด้านกฎหมายหรือข้อจ ากัดอันสุดวิสัยลงในช่องค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ 

› ในกรณีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหรือจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแบบวัด OIT อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งจังหวัด หรือค าสั่งของแต่ละส่วน
ราชการ ขอให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินที่ก าหนด รวมถึงระบุค าสั่งหรือประกาศ หรือ
มาตรการที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ไว้ในช่องค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยไม่ต้องเผยแพร่
ข้อมูล ดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยหากคณะที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลอัน
น่าเชื่อถอืได้ จะไม่น าประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนน 

 
๕.รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT 

 
 ตัวช้ีวัดทีี ๙ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่่เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ 

(๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

(๓) การบริหารงานงบประมาณได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ 

(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และด าเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

การเปิดโอกาสให้มีเกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ

บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวช้ีวัดย่อย ( ๓๓ ข้อมูล) ดังนี้ 
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