
 
 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง 
ที ่ 118 /2566 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนและมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนนิกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง 
**********************  

 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก     
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและ       
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการ
ประเมิน ITA โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 10    
และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับปรุงเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งเป็นปีสุดท้ายของระยะที่ 1          
(พ.ศ.2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเข้าร่วมการประเมิน 
ITA ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  23 มกราคม พ.ศ. 2561 และก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ                 
ให้ความส าคัญกับการประเมิน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
อย่างเคร่งครัด  นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยความตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ดังนี้ 
 คณะท างาน 
 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานคณะท างาน 
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะท างาน 
 3. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
 4. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
 5. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างานและเลขานุการ 
 6. นักทรัพยากรบุคคล     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
                     7. นักจัดการงานทั่วไป     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. เจ้าพนักงานธุรการ     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่...



 

 
 

มีหน้ำที่ 
1. วางกรอบแนวทางส าหรับเตรียมการเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง     เพ่ือ

รับผิดชอบจัดท า จัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ 
และดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3. อ านวยการในการประสานงานรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
เพ่ือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละประเภท 

4. ประชาสัมพันธ์ แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน นิติบุคคล 
เอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการในหน่วยงาน       
เพ่ือตอบแบบวัดการรับรู้แต่ละประเภท (IIT หรือ EIT) 

5. ประชาสัมพันธ์ แนะน าวิธีการ ขั้นตอน ช่องทางการเข้าระบบการประเมิน ITA ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น รูปแบบ URL หรือ QR code หรือการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน   
ด้วยวิธีการต่าง เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน นิติบุคคล หรือเอกชน            
หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถเข้าสู่ระบบการประเมินได้ด้วยตนเอง 

6. สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการเสนอนายกองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลนาเลียง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิด   ความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ต่อไป 

 

มอบหมำยส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมแบบวัด OIT  ดังนี้ 
 
 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
01 โครงสร้าง - แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน* 
- แสดงต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

ส านักปลัด 
- นักทรัพยากร
บุคคล  

02 ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย* 
 (1) ผู้บริหารสูงสุด 
 (2) รองผู้บริหารสูงสุด 
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
 (1) ชื่อ-นามสกุล 
 (2) ต าแหน่ง   (3) รูปถ่าย 
 (4) ช่องทางการติดต่อ 

ส านักปลัด 
- นักทรัพยากร
บุคคล  

03 อ านาจหน้าที่ - แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
-หัวหน้า 
ส านักปลัด  
 
 



 

 
 

 
 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
04 แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
 (2) เป้าหมาย 
 (3) ตัวชี้วัด 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566  

ส านักปลัด 
-นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

05 ข้อมูลการติดต่อ - แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
 (1) ที่อยู่หน่วยงาน 
 (2) หมายเลขโทรศัพท์ 
 (3) E-mail 
 (4) แผนที่ตั้ง 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงาน
ทั่วไป 
- เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

06 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ทุกส่วนราชการ 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2566 

ทุกส่วนราชการ 

08 Q&A - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live 
Chat, Chatbot เป็นต้น 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงาน
ทั่วไป 
-เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

09 Social Network - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงาน
ทั่วไป 
-เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

010 นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

- แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ส านักปลัด 
-นักจัดการงาน
ทั่วไป 
-นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
011 แผนด าเนินงานและ

การใช้งบประมาณ
ประจ าปี 

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
 (1) โครงการหรือกิจกรรม 
 (2) งบประมาณที่ใช้ 
 (3) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566 

ส านักปลัด 
-นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

012 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานและการ
ใช้งบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนด าเนินงานประจ าปีในข้อ o11 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่าง
น้อยประกอบด้วย   
 (1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานแต่
ละโครงการ/กิจกรรม 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 

ส านักปลัด 
-นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

013 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 

- แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี 
-  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
 (1) ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ส านักปลัด 
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

014 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย  
 (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
 (2) ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ต าแหน่งใด 
 (3) ก าหนดวิธีการข้ันตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร 
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

ทุกส่วนราชการ 
 

015 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) บริการหรือภารกิจใด 
 (2) ก าหนดวิธีการข้ันตอนการ
ให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย  
1 คู่มือ 

ทุกส่วนราชการ 
 

016 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของ
หน่วยงาน 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2566 

ส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

017 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

- แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

018 E–Service - แสดงช่องทางการให้บริการหรือ
ธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายัง
หน่วยงาน 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

019 แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 
2566 

กองคลัง 

020 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 
2566 

กองคลัง 

021 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุราย
เดือน 

- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้
ไดร้ับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566 
 

กองคลัง 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

022 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย
ประกอบด้วย (1) งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) 
ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

กองคลัง 

023 นโยบายหรือ
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
- เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี 
พ.ศ. 2566 

ส านักปลัด 
- นักทรัพยากรบุคคล  

024 การด าเนินการ
ตามนโยบายหรือ
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการ
ด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ 
o23 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
อย่างน้อยประกอบด้วย   
 (1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม 
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2566 

ส านักปลัด 
- นักทรัพยากรบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
 

025 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล* 
- หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 (3) การพัฒนาบุคลากร 
 (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 (5) การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 
- เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 
2566 

ส านักปลัด 
- นักทรัพยากรบุคคล  

026 รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

- แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ 
อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากร
บุคคล เช่น อัตราก าลัง การแต่งตั้ง/
โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ส านักปลัด 
- นักทรัพยากรบุคคล  

027 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย   
 (1) รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
 (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
 (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 (4) ระยะเวลาด าเนินการ 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
 

028 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่อง
ทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุม้ครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
 (2) จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
 (3) จ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2566 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
030 การเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม 
- แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม  
อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมี
ส่วนร่วม 
 (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
 (3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
 (4) การน าผลจากการมีส่วนร่วมไป
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
2566 

ทุกส่วนราชการ 

031 ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift 
Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที่ 

- เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลง
นามโดยผู้บริหารสูงสุด* 
- มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศว่า
ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนใน
หน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลัง
ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- เป็นการประกาศส าหรับปี พ.ศ. 
2566 

- นโยบายผู้บริหาร 
- ทุกส่วนราชการ 

032 การสร้างวัฒนธรรม 
No Gift Policy 

- แสดงการด าเนินกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกหรือ
สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
- เป็นการด าเนินกิจกรรมในลักษณะ
การประชุม การสัมมนา เพ่ือ
ถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
2566 

- นโยบายผู้บริหาร 
- ทุกส่วนราชการ 

 
 
 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
033 รายงานผลตาม

นโยบาย No Gift 
Policy 

- แสดงการประเมินผลและรายงาน
ผลตามนโยบาย No Gift Policy จาก
การปฏิบัติหน้าที่ 
- เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี 
พ.ศ. 2566 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

034 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย  
 (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและ
ระดับของความเสี่ยง 
 (2) มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
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ทุกส่วนราชการ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นเลขาผู้รวบรวมและประสาน
การด าเนินการ 
- นักจัดการงานทั่วไปเป็นเลขา   
ผู้รวบรวมและประสานการ
ด าเนินการ 

035 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ o34 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
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ทุกส่วนราชการ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นเลขาผู้รวบรวมและประสาน
การด าเนินการ 
- นักจัดการงานทั่วไปเป็นเลขา   
ผู้รวบรวมและประสานการ
ด าเนินการ 

036 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต
หรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือ
ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) โครงการ/กิจกรรม 
 (2) งบประมาณ* 
 (3) ช่วงเวลาด าเนินการ 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
037 รายงานการก ากับ

ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

- แสดงรายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o36 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
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ส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

038 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

- แสดงรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ผลการด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม 
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

039 ประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- แสดงประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- แสดงข้อก าหนดจริยธรรม 

ส านักปลัด 
- นักทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม - แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐาน

ทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) การจัดตั้งทีมให้ค าปรึกษา
ตอบค าถามทางจริยธรรมหรือ
คณะท างานขับเคลื่อนเรื่อง
จริยธรรม 
 (2) การจัดท าแนวปฏิบัติ  
Dos & Don’ts เพ่ือลดความ
สับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและ
เป็นแนวทางในการประพฤติตน
ทางจริยธรรม 
 (3) การฝึกอบรมที่มีการ
สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ 
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม
จริยธรรมของหน่วยงาน 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
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คณะท างาน 

041 การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- แสดงรายงานการน าการประเมิน
จริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง 
- แสดงการก าหนดให้มีการน าผล
การประเมินพฤติกรรมทาง
จริยธรรมไปใช้ประกอบการ
พิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ง 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
2566 

คณะท างาน 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
042 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปี พ.ศ. 2565 
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน 
 (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ  
- มีการก าหนดแนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม
ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
 (1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (2) การก าหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ 
 (3) การก าหนดแนวทางการ
ก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล 

คณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
043 การด าเนินการตาม

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการ
ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- แสดง QR code แบบวัด EIT บน
เว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้
ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมี
โอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ITA ของหน่วยงาน 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
2566 

คณะท างาน 

 
 ให้ส่วนราชการและผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานกับฝ่าย
เลขาคณะท างาน ในการน าข้อมูลลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ให้ทันตาม
ก าหนดเวลาในการประเมินแบบวัด OIT พร้อมทั้งให้ฝ่ายเลขาคณะท างาน รายงานผลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลียงในการด าเนินการอนุมัติตามข้ันตอนต่อไป 

 ทั้งนี้ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  3  มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
  (นายสุรชาติ  บริโป) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


