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รายงานการประเมินผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 



ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่
ผ่านมา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ าสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิง
บวกให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

  20  เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
จึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะ
ในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก        
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2562) 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก มีค่าคะแนน
เท่ากับ 51.27 คะแนน อยู่ในระดับ E มีรายละเอียดดังนี้  
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  

หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต 
รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่าน
ให้ชัดเจน  
2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะดังนี้  



หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website ,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง   
การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะดังนี้  

หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กร  แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์
ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E-SERVICE ให้แก่
ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้  

ประเด็นการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ไม่ได้
คะแนน  จ านวน 15  ประเด็น ดังนี้ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผลการประเมิน/ความคิดเห็น 
O1 โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน 

เช่น     ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็น
ต้น 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลชื่อ - นามสกุล และต าแหน่งของผู้บริหาร
สูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O3 อ านาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกีย่วกับประเด็นตรวจ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผลการประเมิน/ความคิดเห็น 
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรื อ

แผนพัฒนา หน่วยงาน 
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี 
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุม ปี 
พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง

ประกอบด้วย 
(1) ที่อยู่ (2) หมายเลขโทรศัพท์ 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 



(3) หมายเลขโทรสาร 
(4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) 

(5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

เช่ น  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่ าวสารต่ าง  ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และ
หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสาร
โต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ เครือข่ายสังคม
ออน ไลน์ ของหน่ ว ย ง าน  เช่ น  Facebook 
Twitter Instagram หรือ Line เป็นต้น โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่ านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี ข้ อมู ล แผนการด า เ นิ น งานประจ าปี ของ
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O11 
รายงานการก ากับ

ติดตามการ ด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน

ประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผลการประเมิน/ความคิดเห็น 
O12 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด าเนินงานประจ าปี 
ข้ อมู ล ส รุ ป ผลก า ร ด า เ นิ น ง า นต าม แผ น
ด าเนินงานประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรส่ง URL ของเว็บไซต์



ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามท่ีก าหมายก าหนดพร้อมรายละเอียด 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O15 ข้ อ มู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ ก า ร
ให้บริการ 

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึง พอใจการ
ให้บริการ 

ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O17 E–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O18 แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O19 

ร า ย ง า น ก า ร ก า กั บ
ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี 

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ แผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ตามที่ หน่ วย งานจะต้ อ งด า เ นิ นการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

 
 
 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผลการประเมิน/ความคิดเห็น 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ การจัดหาพัสดุราย
เดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

สรุปการจัดซื้ อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2561 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O25 

น โ ยบายก า รบริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่ ง ใส 
สอดคล้ องกับการขับ เคลื่ อนภารกิ จของ
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O26 ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
นโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้ งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบั งคับ ที่
เกี่ยวข้อง 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนา ทรัพยากร
บุคคล 

หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ งบุคลากร 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้
คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผลการประเมิน/ความคิดเห็น 
O28 รายงานผลการบริหาร

และพัฒนา ทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดท าเป็นรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน การทุจริต 

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O30 ช่ อ ง ท า ง แ จ้ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O31 ข้ อ มู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน การทุจริต
ประจ าปี 

สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ห รื อ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O33 การเปิดโอกาสให้ เกิด
การมีส่วนร่วม 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O34 เ จ ต จ า น ง สุ จ ริ ต ข อ ง
ผู้บริหาร 

การแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หนว่ยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O35 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผู้บริหาร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดปัจจุบัน ในการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

 



 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผลการประเมิน/ความคิดเห็น 
O36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริต ประจ าปี 
การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกบัประเด็นตรวจ 

O37 ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ
จัดการ ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการ
ขั ด กั น ร ะหว่ า ง ผ ลประ โ ยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้ งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปี 

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O40 ร า ย ง า น ก า ร ก า กั บ
ติดตามการ ด าเนินการ
ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 
6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O41 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการป้องกัน การ
ทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามแผนป้องกัน
การทุจริตประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 



ร่วม 
O44 มาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใส ในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผลการประเมิน/ความคิดเห็น 
O45 มาตรการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน การทุจริต 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O46 มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O47 มาตรการป้องกันการ
ขั ด กั น ร ะ ห ว่ า ง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

O48 มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 

ควรส่ง URL ของเว็บไซต์
หน่วยงานที่แสดงถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นตรวจ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 



 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตโดย
ให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ก าหนดมาตรการหรือ  
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการลดการใช้ดุลพิ นิจมี
มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนครเป็นไปด้วยความ 
โปร่ ง ใส  ตามแนวทางการประ เ มินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนิ น งานของหน่ วยงาน  
จึงได้ก าหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการ
ทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐาน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานไดต้ามหลักความโปร่งใส โดยก าหนดแนวทางดังนี้ 
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแล และ 
ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

2. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

3. ก าหนดให้จัดท าคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในภาพรวม และในระดับ 
กระบวนงานที่ส าคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการที่ส าคัญ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

4. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ 
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

5. ก าหนดให้บุคลากรรายงานการด าเนินงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่



ผู้รับผิดชอบด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารที่
รับผิดชอบ 

6. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การด าเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  ทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ  และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้  

๒.๑ ส านัก/ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท า และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 ๒.๒ งานประชาสัมพันธ์ส านักปลัด  ด าเนินการน าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของส านักงาน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

3. งานประชาสัมพันธ์ส านักปลัด พิจารณาการจัดท ารูปแบบเว็บไซต์ ITA ของหน่วยงาน ให้
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงสรุปข้อมูลสถิติ และรายงานผล
การสืบค้นเสนอต่อผู้บริหารรายไตรมาส 
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(นายวิจารณ์  มุทาพร) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 

 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น  แ ส ด ง เ จ ต จ า น ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร  ป ร ะก อบ กั บ  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน และขอก าหนดแนวทางให้  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนภายนอกเพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 

 

ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะเป็น
หน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในฐานะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้          
โดย  ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิด



ความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการท างาน 
และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อ
หน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 

2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อ
การทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยี
ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส
ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
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(นายวิจารณ์  มุทาพร) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 

 



หมายเหตุ : วิธีการด าเนินการตามข้อ o 42 ประกอบด้วย  
1. จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ

หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) เสนอผู้บริหาร 
2. จัดท ามาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย 

มาตรการที่ได้จากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) เช่น มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชน มาตรการการ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม มาตรการการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน เป็นต้น น าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือลงนามในประกาศ  

3. น าข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์หลักส านักงาน ประกอบด้วย  
3.1 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ

หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) 
3.2 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 


