
                               
                                                    
                
 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
ที่  28 /๒๕65 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

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

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.ได้ด าเนิน โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
จ านวน ๔,๓00 หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบผลการประเมินฯ เพื่อใช้เป็น  ข้อมูล
ประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง มีคุณธรรมในการด าเนินงาน
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนิน 
งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมอ าเภอประโคน
ชัย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องรับการประเมินด้วย นั้น 
           ในการนี้ เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด องค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมจึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังนี้ 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

O1 
 

โครงสร้าง 
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน 
- แสดงต าแหน่งท่ีส าคญัและการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่นส านัก กองศูนย์  ฝา่ย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
(กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผัง
โครงสร้าง ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า) 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

รายละเอียด/
องค์ประกอบ/ค าอธิบาย
ประกอบการประเมิน
ปรากฏตามเอกสารคู่มือ
การประเมิน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
- แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสดุ และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหาร
สูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 
- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย 
 
 

 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 



ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
O3 อ านาจหน้าที่ 

- แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
น.ส.อริยาภรณ์ มีเงินลาดนิติโชติ 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ
มากกว่า 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมป ีพ.ศ.2565 

นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
แสดงข้อมูลการตดิต่อของหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
- ที่อยู่หน่วยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท ์
- E-mail 
- แผนที่ตั้ง 

น.ส.อริยาภรณ์ มีเงินลาดนิติโชติ 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนทุกกอง 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในป ีพ .ศ.2565 

นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
นายพีรพงษ์ แปะประโคน 

 

O8 Q&A   
- แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมลูต่างๆ ได ้และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได ้โดยมลีักษณะเป็นการ
สื่อสารไดส้องทางทางหน้าเว็บไซตข์องหน่วยงาน (Q&A) 
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กลอ่งข้อความ ถาม-ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
นายพีรพงษ์ แปะประโคน 

 

O9 Social Network 
- แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter,Instagram เป็นต้น 

นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O10 การด าเนินงาน 
แผนด าเนินงานประจ าป ี
แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯอย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 
 

กองคลัง 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 



ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี

รอบ 6 เดือน 
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีในข้อ O10 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกา้วหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการด าเนินการแตล่ะโครงการ 
/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
- สามารถจดัท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

กองการศึกษา 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัด 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าป ี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงานอย่างน้อย
ประกอบด้วยผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมผล
การใช้จ่ายงบประมาณปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564 

กองการศึกษา 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วยเป็นคู่มือปฏบิัติภารกจิใด ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
หรือพนักงานต าแหน่งใดและก าหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร 
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

กองการศึกษา 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานบริหารงานบุคคล 
น.ส.อริยาภรณ์ มีเงินลาดนิติโชติ 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติที่่ผูร้ับบริการหรือผู้มาติดตอ่กับหน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ อย่างน้อย
ประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างนอ้ย 1 คู่มือ 
 

กองการศึกษา 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานธุรการ 
งานบริหารงานบุคคล 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
- แสดงข้อมูลสถติิการให้บริการของหน่วยงาน 
- สามารถจดัท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
 
 
 

กองการศึกษา 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานธุรการ 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 



 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
- แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กองการศึกษา 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานธุรการ 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O17 E-Service 
- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมลูหรือธุรกรรมภาครัฐที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรบับริการไมจ่ าเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

กองการศึกษา 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 
1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ .ศ. 2565 

กองคลัง 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีในข้อ O18 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
- สามารถจดัท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

กองคลัง 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 

กองคลัง 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

 
 



ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดัหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ .ศ. 2560 
- เป็นข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งในปี พ.ศ. 2565 
(กรณีไม่มีการจัดจ้างท่่ีมีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการ
จัดจ้่างท่่ีกฎหมายไม่ได้ก าหนดใหต้้องเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเตมิโดยละเอียด 
หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจดัจา้งในกรณีดังกล่าว) 

กองคลัง 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ 
- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่นประกาศ
เชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจดัจ้างเป็นต้น 
- เป็นข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งในปี พ .ศ. 2565 

กองคลัง 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 
แสดงสรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น 
งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาทีต่กลงเหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือนท่ีมีข้อมลูครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของป ีพ .ศ. 2565 
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่
มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 
 
 

 กองคลัง 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจา้ง ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 

กองคลัง 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทีย่ังใช้บังคับในหน่วยงานในปี  
พ.ศ.2565 
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสดุ หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
 
 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุุคคล 
-แสดงการด าเนินการที่มคีวามสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2565 
 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคลที่่
ยังใช้บังคับ 
ในหน่วยงานในป ีพ.ศ.2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร  
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบคุลากร  
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
(กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล หน่วยงาน 
สามารถน าหลักเกณฑด์ังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน) 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
- แสดงผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วยผลการด าเนินการตามนโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะผลการ
วิเคราะห์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

 

 
 



ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนนิการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรยีนส่วนงานท่ีรับผิด 
ชอบและระยะเวลาด าเนินการ 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียน
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุม้ครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 
- แสดงข้อมูลสถติิเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และ
จ านวนเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
- สามารถจดัท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนใหเ้ผยแพร่ว่าไมม่ีเรื่องร้องเรียน) 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน ์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

นายสมเจตน์  สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 



 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดิ
โอกาสให้บุคคลภายนอกไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน  
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2565 
 

นายสมเจตน์  สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
-แสดงนโยบายวา่ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่และบุคลากรทุกคน 
จะต้องไมม่ีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 
- ด าเนินการโดยผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ.2565 
(ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังาน ป .ป.ท. ก าหนด) 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุด 
- เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสรมิ
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ.2565 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบประจ าปี 
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนิน 
งานหรือการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อย
ประกอบด้วยเหตุการณ ์ความเสีย่งและระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจดัการ
ความเสีย่ง 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ.2565 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสีย่งในกรณีที่อาจก่อให้เกดิการทุจริตและประพฤติ
ชอบของหน่วยงาน  
- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O36 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2565 
 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

 
 



 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 
- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคต ิค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจรติ มีจิตส านึกท่ีดรีับผดิชอบต่อหน้าท่ีตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่่ีของรัฐ 
- เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2565 
 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- แสดงแผนปฏิบตัิการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน  
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมป ีพ.ศ. 2565 
 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดอืน 
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตตามข้อ O39 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการด าเนินการแตล่ะโครงการ/
กิจกรรม และ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
- สามารถจดัท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนของปี พ.ศ.2565 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 

O41 รายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการทุจริต
ประจ าปี 
- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการอยา่งน้อย
ประกอบด้วยผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

 

พ.จ.อ.สุบัน วิเศษเนตร 
ผู้น าเข้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
นายสมเจตน์ สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 
 

 

 



ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 
- แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในป ี
พ.ศ.2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบ 
ด้วยประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนท่ี จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นท่ีมีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
- มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่การ
ปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวเิคราะห์ผลการประเมนิฯ โดยมรีายละเอียด
ต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วยการก าหนดผูร้ับผดิชอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตั ิการ
ก าหนดแนวทางการก ากับตดิตามให้น าไปสู่การปฏิบตัิและ
การรายงานผล 

 

 
น.ส.อริยาภรณ์ มีเงินลาดนิติโชติ 
นายสมเจตน์  สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 
ไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2565 

น.ส.อริยาภรณ์ มีเงินลาดนิติโชติ 
นายสมเจตน์  สังข์อินทร์ 
น.ส.กฤตพร ลีประโคน 

 

 

          หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด 
๒. ด าเนินการจัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) อย่างเคร่งครัด 
๓. จัดเตรียม สนับสนุน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร หลักฐานและผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องส่งให้
หน่วยงานประเมิน รวมทั้งร่วมชี้แจงตอบข้อซักถาม 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลฯ มอบหมาย ติดตามผลการด าเนินงานและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                       สั่ง ณ วันที่   1  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5 

 
 
                             (นายศราวุธ  สุขประโคน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 


