
รายงานผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 ตามท่ีได้ ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างฐานความคิด
การแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนร่วม 

1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
2.จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินราชการ 

ส านักปลัด 
 

ก.พ.-เม.ย.65 1.จัดอบรมปลูกฝังการคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
2.จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการยืมใช้
ทรัพย์สินราชการของ อบต.โตนด เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2565  

หากมีบุคลากร บรรจุ/โอน/ย้าย 
เข้ามาในหน่วยงาน ควรแจ้งให้
ทราบถึงมาตรการต่างๆ ใน
หน่วยงาน 

2. การยกระดับคุณภาพ
การให้บริการแก่
ประชาชน 

อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนแก่
เจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-เม.ย.65 จดัอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเกี่ยวกับการยกระดับการให้บริการ
ประชาชน  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้บริหารควรเน้นย้ าในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในการ
ประชุมประจ าเดือน 

3. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานและขั้นตอน
การขอรับการบริการงาน
จากหน่วยงาน 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
คู่มือการให้บริการประชาชน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-มี.ค. 65 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
และคู่มือการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่   
22 กุมภาพันธ์ 2565 

แต่ละหน่วยงานควรเผยแพร่
ขั้นตอนการขอรับบริการแก่
ประชาชนหากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

5.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์ ,Facebook ,เสียง
ตามสายประจ าหมู่บ้าน ฯลฯ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-เม.ย.65 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกเดือน 

แต่ละหน่วยงานควรเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 



 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ที่    55  / ๒๕๖5 

เรื่อง   มอบหมายงานประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
…………………………. 

 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน(ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 ดังนั้นจึงขอมอบหมายงานให้พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดด าเนินการจัดการ
จัดเตรียมและรวบรวบหลักฐานเอกสารตามตัวชี้วัดของแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังนี้ 

 ผู้บริหารของหน่วยงาน 

 ได้แก่ นายกฤติพงค์    ถวิลสวุรรณวัง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีหน้าที่ดังนี้ 

- ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน 

- ยืนยันข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(แบบIITและ EIT)  

- อนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin) 

ได้แก่ นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน มีหน้าที่ ดังนี้ 

-  ลงทะเบียนและน าเข้าข้อมูลการประเมิน 

-  ประสานงานขั้นด าเนินการประเมินกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

ได้แก่  นางสาวนริศรา  นันกลาง  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ มีหน้าที่ ดังนี้ 

- ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

๑. ให้ นางณัฐรินีย์  ไชยโคตร  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  จัดส่งรายชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเป็นระยะเวลา ๑ ป ี ให ้
นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
ภายใน 1 มีนาคม ๒๕๖5 

๒. ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี ตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖5 

 

 



แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ น.ส.กนกศรี  
ศรีทองหลาง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภายในวันที่ 1 
มีนาคม ๒๕๖5  

๑. นางกรรณิการ์  ศรีอินทร์  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ จัดส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ของผู้มารับบริหารงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย เบี้ยผู้พิการ 

๒. นางแสงจันทร์  แสงจันทร์  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
ของผู้รับบริการงานขออนุญาตกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานทะเบียนพาณิชย์ 

๓. นางสาวพัชนี  จ่างูเหลือม  ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จัดส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ของผู้มารับบริการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 

๔. นางสาวกันยกร  พันธุ์ดี  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส  จัดส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของ
ผู้มารับบริการด้านการขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร  

๕. นางสาวดวงแก้ว  เสนกลาง ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรน้ า จัดส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
ของผู้มารับบริการด้านการขอใช้น้ าประปาหมู่บ้าน 

๖. นายธนะพงษ์  เกิดผล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จัดส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์  ของผู้รับบริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  

๗. นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จัดส่งรายชื่อ ที่อยู่หมาย
เลยโทรศัพท์ ของผู้รับบริการด้านงานต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์  
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม  เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด www.tanode.go.th ก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  3๐ เมษายน  ๒๕๖5    

  
      สั่ง    ณ    วันที่   ๑   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖5 

            

(ลงชื่อ) 
                         (นายกฤติพงค์   ถวิลสุวรรณวัง) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tanode.go.th/


 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ที่  56/ ๒๕๖5 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

…………………………. 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒5๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนดให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงขอแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ 

๑. นายกฤติพงค ์    ถวิลสุวรรณวัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะท างาน 
๒. นายปิยะพงษ์   ตรีศักดิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล คณะท างาน 
๓. นางศรินยา    เดชน้อย  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล คณะท างาน 
๔. นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์  ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
๕. นายดนัย  วิชัยวัฒนา ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
๖. นางสาวธนวรรณ   เทศสูงเนิน นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
     รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  คณะท างาน 

 ๗. นางนพภา  ยอพันดุง หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน/เลขานุการ 
 ๘  นางสาวนริศรา นันกลาง  นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙. นางสาวกนกศรี ศรีทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ 
๑.  วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือพิจารณาหาข้อบกพร่องและแนว

ทางการแก้ไขเพ่ือให้การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่
ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

๒.  ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และปฏิทินการประเมิน ITA  
เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย/มาตรการ รวมทั้งแผนงานเพ่ือยกระดับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด 

๓. ด าเนินการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดับผลคะแนนการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ 
๓.๑ ก่อนการประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน 
๓.๒ ระหว่างการประเมิน เพ่ือติดตามและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 
๓.๓ หลักการประเมิน เพื่อสรุปผลพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๓.๔ ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA อย่างเป็นทางการเพ่ือวิเคราะห์ข้อบกพร่องและก าหนด
แนวทาง/แผนงานเพ่ือพัฒนา/รักษาระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป 



 ๔.  เปิดเผยผลการด าเนินงานของคณะท างานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  1   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
            (นายกฤติพงค์   ถวิลสุวรรณวัง) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 


