
     องคก์ารบริหารสว่นต าบลสีดา 

     อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การด าเนินงานตามมาตรการ 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใส 



รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  
ตามที่ได้ด าเนินกรวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดท ามาตรการ/
แนวทางท่ีจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ 

โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางท่ีจะด าเนินการ เพ่ือยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ ในปี พ.ศ. 
2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ผลการด าเนินการ 

1. สนับสนุนและ
ให้ค าปรึกษา
หน่วยงานในการ
เปิดเผยข้อมูล 

- เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม 

ม.ค. – มี.ค. 
2565 

ส านักปลัด อบต.
สีดา 

- เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ 
ระยะเวลาที่มีการตรวจประเมิน 
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
พร้อมทั้งให้มีการมอบหมาย ผู้
ประสานงานข้อมูลในการติดต่อ 

- สนับสนุนและให้ค าปรึกษา
หน่วยงานในการเผยข้อมูล 

2. การทบทวน
หลังการ
ปฏิบัติงาน (After 
Action Review : 
AAR)  

- เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม 

เม.ย.2565 ส านักปลัด อบต.
สีดา 

- เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ประชุมการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review : 

AAR) ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
หาแนวทาง เพ่ือน ามาพัฒนา
ปรับปรุง ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

- เพ่ิมการตรวจสอบ Link ที่ตอบใน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
สาธารณะ (OIT) ว่าสามารถเข้าถึงได้
ทุกที่ ทุกเวลา ก่อนให้ผู้บริหารอนุมัติ 

รายงานผลการด าเนินงานตอ่ 

คณะผู้บริหารการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คณะอนุกรรมการก ากับดูแล-
กิจการที่ดี การบรหิารความเสีย่ง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รายไตรมาสรายป ี

ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลาในการด าเนินการและให้ตอบของแบบ OIT ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องด าเนินการ เช่น การรายงานติดตาม
ความก้าวหน้าของปีปัจจุบัน ซึ่งหากเป็นหน่วยงานราชการจะมีระยะเวลาที่นานกว่า คือ 6 เดือน ค่อนข้างมีผลต่อการจัดท า
งายงานการด าเนินงาน 

 
 
 
 



 
 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

3. ผู้บริหารสร้าง
บรรยากาศใน
การบริหารงาน
อย่างสุจริต
โปร่งใส 
 
 
 
 
 

1.ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการ
บริหารงานอย่าง
โปร่งใส 

2. นโยบายไม่รับ
ของขวัญหรือของ
ก านัลจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 

เม.ย. 2565 ส านักปลัด       - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา พร้อม
ด้วยพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง เป็น
ต้นแบบที่ดีในการด าเนินงานร่วมกันประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส 
เพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นใน
การบริหารงานอย่างสุจริต โปร่งใส และ
ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2565 
 

4. มีแผนงาน
รองรับการ
ด าเนินการทั้งใน
ระยะและระยะ
ยาว 

- จัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีปี 
2565 -2570 และ
แผนปฏิบัติปี 2564 

- จัดการอบรมให้
ความรู้-สื่อสารเผยแพร่
ให้ความรู้ 
- น าเทคโนโลยีมาช่วย
เพ่ืออ่านวยความ
สะดวก 

ม.ค. – ธ.ค. 
2564 

ส านักปลัด - จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีปี 2564 - 2570 และแผนปฏิบัติ 
2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
แล้ว เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินการของ
องค์กร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดการอบรมให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และเน้นในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมี
คุณธรรม เช่น การประเมินจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของพนักงาน การรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจ าทุกปี 
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ ITA และเน้นในเรื่องทรัพย์สินของทาง
ราชการ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเป็น
ประจ าทุกวันจันทร์ 
- น าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้พนักงาน
สามารถขอยืม/ปรึกษาปัญหาในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
ของหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก 

รายงานผลการด าเนินงานตอ่ : คณะผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คณะอนุกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รายไตรมาสและรายป ี

ข้อเสนอแนะ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมบางประเภท 
 

 



มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

5. พัฒนา
คุณภาพงาน
บริการ 

- พัฒนาคุณภาพงาน
บริการประชาชน 

- มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 

ม.ค. – ธ.ค. 
2565 

ทุกส่วน
ราชการ 

- ส่วนราชการที่ 5 ส่วนราชการ พัฒนา
คุณภาพงานบริการ ในการสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการ ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center)  

- มาตรฐานการให้บริการประชาชน 

6. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

- พัฒนารูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ม.ค. – ธ.ค. 
2565 

ทุกส่วน
ราชการ 

- พัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ
ง่าย สีสันสดใส ใช้รูปภาพในการช่วยสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กร ให้ควบ
คลุมทุกช่องทาง ที่สามารถด าเนินการได้ 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้
อย่างทั่วถึง 

7. การปรับปรุง
การท างาน 

- พัฒนาช่องทางการ
สื่อสารแบบ 2 ทางบน
หน้าเว็บไซต์ 

ม.ค. – มี.ค. 
2565 

ทุกส่วน
ราชการ 

- พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบ 2 ทางบน
หน้าเว็บไซต์ในรูปแบบ Facebook และให้
ความส าคัญในการจัดการข่าวด้านลบที่ต้อง
ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว เพ่ือลด
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และงานบริการ 

รายงานผลการด าเนินงานตอ่ 

รายงานผลการด าเนินงานตอ่ : คณะผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คณะอนุกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รายไตรมาสและรายป ี

ข้อเสนอแนะ :  
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการสนับสนุนและให้ค าปรึกษาหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล 
 

                                             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      ส านักปลัด     องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ นม ๙๕๔๐๑/-                      วันที่   9  มีนาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.ได้เห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินการประเมิน ITA ปี 2565 ให้ส านักปลัด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนากาด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวโดยที่ผ่านมาส านักปลัดได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่านเป็นอย่างดี 

 ในการนี้ ส านักปลัด ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องกับประเด็น/รายละเอียดของหลักเกณฑ์เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนหน้าเว็บไซต์ www.tumbonsida.go.th ตามเกณฑ์ Open Data Integrity and 
Transparency : OIT  ในส่วนที่หน่วยงานเกี่ยวข้องให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ ในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลสีดา ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1 ส านักปลัด 1. แผนยุทธศาสตร์หรืองานแผนพัฒนาหน่วยงาน 

2. แผนด าเนินงานประจ าปี 

3.รายงานกรก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2565 ราย 6 เดือน 

4. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

2 กองคลัง 1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

2. รายงานก ากับติดตามการใช้งบประมาณ ประจ าปี ราย 6 เดือน 

3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

3 - งานพัสดุ กอง
คลัง 

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุ 

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร. 1) 

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี 

4 ส านักปลัด 

 

กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 



 

ที ่ หน่วยงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

5 ส านักปลัด 1. โครงสร้างของหน่วยงาน 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 

3. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4. การด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

6. การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร 

7. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

6 ทุกส่วนราชการ 1. คู่มือหรือมาตรฐานกรให้บริการ/การปฏิบัติงาน 

2. E – Service 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

7 ส านักปลัด 1. รายงานแสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

2. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

8 ส านักปลัด ข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการ 

9 ทุกหน่วยงาน 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. กิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

3. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

4. Social Network  

10 ทุกหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม 

 ทั้งนี้ โปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบแจ้งรายชื่อ (เอกสารแนบ 1) ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  
พร้อมมีส านักปลัด ขอส่งข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ www.tumbonsida.go.th ปี 2564 และ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลปี 2565 เพ่ือเป็นข้อมูลก่อนเข้าประชุมมาพร้อมปี หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณประทุมมา ชมภูพงค์ โทร. 091-8317318 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามในเวลาและสถานที่ดังกล่าวและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

(นายวิโรจน์  จุลวิทัศน์) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  

เอกสารแนบ  1. แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

  2. ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนหน้าเว็บไซต์ www.tumbonsida.go.th 

  3. หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ปี 2564 

http://www.tumbonsida.go.th/


 ภาพบรรยากาศประชุมชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนหน้าเว็บไซต์ https://www.tambonsida.go.th/index.php  
ตามเกณฑ์ Open Data Integrity  : OIT ในส่วนที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tambonsida.go.th/index.php%20%20ตาม
https://www.tambonsida.go.th/index.php%20%20ตาม


การด าเนินการตามมาตรการผู้บริหารสร้างบรรยากาศในการบริหารงานอย่างสุจริต โปร่งใส 
 

“นายกอบต.สีดา” น าทัพคณะผู้บริหารและพนักงานแสดงพลังตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจติน านึกองค์กร “อบต.สี
ดา ไม่โกง” ปี 2565 
 วันท่ี 18 เมษายน 2565 นายวิโรจน์  จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างจิตส านึกองค์กร “อบต.สีดา ไม่โกง” ปี2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 นายวิโรจน์  จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา และคณะผู้บริหารร่วมกันประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานอย่างโปร่งใส ประจ าปี 2565 เพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นในการบริหารอย่างสุจริต 
โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุภาพันธ์ 2565 
 

 นายวิโรจน์  จุลวิทัศน์ ในฐานะนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสีดา มุ่งเน้นการด าเนินงานยึดถือ
และบริหารงานด้านความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
และประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนาธรรมในการไม่ยอมให้บุคลากรใดกระท าการ
ทุจริต สอดรับนโยบายสุจริตโปร่งใส มหาดไทย ใส
สะอาด และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีดา มีระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ผ่านเว็บไซต์ https://www.tambonsida.go.th/index.php ซึ่งตอก
ย้ าความมุ่งม่ัน องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา เป็นองค์กรโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
 

https://www.tambonsida.go.th/index.php%20ซึ่ง

