
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คำนำ 

 
   

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6  เดือน/12 เดือน) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร 

 



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื ่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ดำเนินงานที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ ื ่อให ้การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสของหน ่วยงานภาคร ัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6  
เดือน/12 เดือน) เพ่ือสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มีประสิทธิภาพ
ในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

16 มีนาคม 2564 
 
 

 
 
 
   

 



 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ในปี พ.ศ. 2563 ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะ
ในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
- จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
-กำหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารทุกระดับ 
ให้ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กำกับดูแล 
ติดตาม 
การปฏิบัติงาน และการ
ใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
และกำหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 

1. ผู้รับผิดขอบ
ดำเนินการจัดทำ
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
2.   ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  
 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  



มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 9 ของ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 
และข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
ต่อสาธารณะตาม
แนวทางท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 
ทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และช่องทาง
อ่ืนตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลาย
เช่น เช่น Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควร
มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทาง
อ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม   
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน  

งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนง
หร ือคำม ั ่นส ัญญาว ่า จะ
ปฏ ิ บ ั ต ิ งานด ้ วยความ
ซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต โปร ่งใส       
และเป ็ น ไปตามหลั ก        
ธรรมมาภิบาลมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
การทุจริตประจำปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจำนง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ประจำปี 
2564 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์ จั งหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดมีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

จ ั ด ท ำ ม า ต ร ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้
ด ุ ลพ ิน ิ จ  ( เ ผยแพร่
ข ้อม ูลส ู ่สาธารณบน
เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ห ล ั ก ข อ ง
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 
เด ือน ม ีนาคม พ.ศ.
2564) 

เดือน มีนาคม  
2564 

มาตรการ
ตรวจสอบการ

ใช้ดุลพินิจ 

การใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา 
เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด 

 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

- จัดทำมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ(เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 
16 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2564) 
- เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์เผยแพร่
ต่อสาธารณชน  

เดือน  มีนาคม 
 2564 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า นต าม
มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

 

ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

มีประกาศเจตจำนงการ
บร ิหารงานด ้วยความ
ซื ่อส ัตย ์ส ุจร ิตอย ่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส ของ
ผู้บริหาร องค์การบริหาร
ส่วนทุ่งแก 

เดือน  มีนาคม 
2564 

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงาน
ด ้ ว ย ค ว า ม
ซื ่อส ัตย์ส ุจริต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 

 
ลงชื่อ………………………………………..ผู้จัดทำ 

    (นางสุริวิภา  สัพโส) 
    ตำแหน่ง    หัวหน้าสำนักปลัด 

 



 

 

 

 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

----------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งแก   มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลัก         
ธรรมาภิบาล   มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงในการใช้อำนาจ โดยมีการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ที ่เหมาะสมและตรวจสอบได้ เพื่อรักษาไว้ซึ ่งประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 
  1. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
   1.1 ให้มีระบบและกลไกการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ในการปฏิบัติงาน  
   1.2 ให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
  2. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 
   2.1 เมื่อมีการเข้ารับตำแหน่งให้ผู ้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการประกาศเจตจำนงเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้รับทราบ 
   2.2 ให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั ้น กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   2.2 ให้มีการจัดทำมาตรฐานหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ 
เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
   2.3 ให้มีการจัดทำระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งตามภารกจิหลัก 
งานการใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
ตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
   2.4 ให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรมหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
   2.5 ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ทำการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันจะช่วยในการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าวหรือไม่  
   2.6 เมื ่อเจ้าหน้าที่คนใดพบเห็นการดำเนินงานที่ใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

  3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ… 
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3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
   มอบหมายให้  สำนักปลัด  มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนี้  
 
 
 
                (นายวิจารณ์  มุทาพร) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

----------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity 
Transparency Assessment : ITA) กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ป ระกาศให้
ไว้กับประชาชน ดังนี้ 
  1. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
   1.1 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ โครงสร้างหน่วยงาน 
ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
   1.2 ให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่แสดง แผนงาน/โครงการ หรือ
กิจกรรม งบประมาณ และ ระยะเวลาดำเนินการ ให้ประชาชนได้ทราบ 
   1.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   1.4 กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทำ รวบรวมตรวจสอบ และ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วน 
  2. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 
   2.1 ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบ 
   2.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
   2.3 ชี้แจงทำความเข้าใจให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบ 
   2.4 กำหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกและกลุ่มงาน 
   2.5 ให้มีการจัดทำระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี ่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะทั้งตามภารกิจหลัก งานการใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
   2.5 ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ทำการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สาธารณชนได้
ทราบถึงข้ันตอนอย่างครบถ้วน  
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3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
   มอบหมายให้  สำนักปลัด  มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะนี้ 
 
 
 
                 (นายวิจารณ์  มุทาพร) 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 
 
 


