
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คำนำ 

 
   

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  

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 – 2565) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 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. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6  
เดือน/12 เดือน) เพื ่อสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื ่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มี
ประสิทธิภาพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

30 มีนาคม 2565 
 
 

 
 
 
   

 



 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ในปี พ.ศ. 2564 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 
2565 

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

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 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 เม ื ่อว ันที่  
30  เด ื อน  ม ี นาคม 
พ.ศ.2565) 

เดือน มีนาคม  
2565 

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 
30 เดือน มีนาคม 
พ.ศ.2565) 
- เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์เผยแพร่
ต่อสาธารณชน  

เดือน  มีนาคม 
 2565 

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 
2565 

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 

 

 



 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
ที่ ๓๑/2565 

เรื่อง  มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ดำเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีหน่วยงาน
ของรัฐเข้ารับการประเมิน  จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ  โดยให้หน่วยงานดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT )  จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน  
ดำเนินการเก็บรวมรวบแบบประเมินระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2565 และรายงานข้อมูลตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) จำนวน 
43 ข้อ  ระหว่างเดือนมีนาคม – เดอืนเมษายน 2565 

  เพื่อให้การดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้
ทุกคนมีส่วนร่วม  จึงได้มอบหมายการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

1 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ไม่น้อยกว่า 30 คน 
ประกอบด้วย 
1.คณะผู้บริหาร 
2. พนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู 
3. พนักงานจ้าง (ภารกิจและทั่วไป) 

2 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

  ข้อ O1 โครงสร้างส่วนราชการ 
 

  ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 

  ข้อ O3 อำนาจหน้าที่ 
 

  ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
 

  ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 

  ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

  ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 

 

ร่าง 
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ลำดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

   ข้อ O8 Q&A (กระดานถามตอบ) 
 

  ข้อ O9 Social Network 
 

  ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
 

  ข้อ O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป ีรอบ ๖ 
เดือน 
 

  ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
 

  ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

  ข้อ O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 

  ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 
 

  ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 

  ข้อ O17 E-Service (การให้บริการทางออนไลน์) 
 

  ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

  ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รอบ ๖ เดือน 
 

  ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

  ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 

  ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 
 

  ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

  ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 
 

  ข้อ O25 นโยบายการบริหารงานบุคคล 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

สำนักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

สำนักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 
 

สำนักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

สำนักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) รวมรวม
จากทุกงานที่มีการให้บริการ 
 

สำนักงานปลัด (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

สำนักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
 
กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 

กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 
สำนักงานปลัด  
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ลำดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

   ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร งานบุคคล 
 

  ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

  ข้อ O28 รายงานผลการบิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป ี
 

  ข้อ O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต 
 

  ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

  ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
 

  ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 

  ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

  ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 

  ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

  ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

  ข้อ O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง การทุจริต 
 

  ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

  ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

  ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการ
ทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน  
 

  ข ้อ O41 รายงานผลการดำเน ินการป้องกันการ ทุจริต
ประจำป ี
 

  ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 

หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 
 

หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 
มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

สำนักงานปลัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

มีข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 
 

สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 

สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 

สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 

สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 

สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 

 
สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 
 

สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 
 

สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
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ลำดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

   ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

สำนักงานปลัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 

3 การปฏิบัติงานในระบบ ITAS 
  1) ผู้บริหารระบบของหน่วยงาน 
  2) ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 

 
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเก็บรวมรวมแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (  Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT )  ให้รวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 เมษายน 
2565  เพื่อผู้ดูแลระบบของหน่วยงานดำเนินการนำข้อมูลลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และปฏิบัติงานใบระบบ 
ITAS  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 
ตามกรอบระยะเวลาทีส่ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่    1   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
                (นายวิจารณ์  มุทาพร) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื ่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดมาตรการหรือ      
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจมี
มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความ 
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงได้กำหนดแนวทาง
นโยบายมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ ลด
การใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้ตาม
หลักความโปร่งใส โดยกำหนดแนวทางดังนี้ 
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กำกับดูแล และ
ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

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

3. กำหนดให้จัดทำคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในภาพรวม และในระดับ
กระบวนงานที่สำคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการที่สำคัญ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

4. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ 
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพื ่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู ้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

5. กำหนดให้บุคลากรรายงานการดำเนินงานปฏิบัติงานที ่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารที่
รับผิดชอบ 



6. กำหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การดำเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี ่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ  และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทำรวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณะตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดังนี้  

๒.๑ สำนัก/ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 ๒.๒ สำนักงานปลัด  ดำเนินการนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของสำนักงานตามหลักเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(Integrity Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

3. สำนักงานปลัด พิจารณาการจัดทำรูปแบบเว็บไซต์ ITA ของหน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงสรุปข้อมูลสถิติ และรายงานผลการสืบค้นเสนอ
ต่อผู้บริหารรายไตรมาส 

 
 ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
      

                
                (นายวิจารณ์  มุทาพร) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 

 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กำหนดให้ผู ้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู ้บริหาร ประกอบกับม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  จึงขอประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน     
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอ
กำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุง่แก ถือปฏิบัติและดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 1 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคำมั่นที่จะนำพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจำนงที่ได้แสดงไว้ 

 

ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในฐานะเป็น
หน่วยงานภาครัฐกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในฐานะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั ่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย  
ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงาน 
และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 



2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อ
หน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 

2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทน
ต่อการทุจริตทั ้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที ่จะกระทำทุจริต รวมทั้งการดำเนินการเพื ่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.5 ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยี
ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส
ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
เรื่อง  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 เพ่ือกำกับการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
  2. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
   2.1 เมื่อมีการเข้ารับตำแหน่งให้ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการประกาศเจตจำนงเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้รับทราบ 
   2.2 ให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   2.2 ให้มีการจัดทำมาตรฐานหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ 
เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
   2.3 ให้มีการจัดทำระบบและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานทั้งตามภารกิจหลัก 
งานการใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
ตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
   2.4 ให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรมหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
   2.5 ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ทำการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันจะช่วยในการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าวหรือไม่  
   2.6 เมื่อเจ้าหน้าที ่คนใดพบเห็นการดำเนินงานที่ใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

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

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
----------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity 
Transparency Assessment : ITA) กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศให้
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
ความถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันสมัย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   1.4 กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทำ รวบรวมตรวจสอบ และ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วน 
  2. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
   2.1 ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบ 
   2.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
   2.3 ชี้แจงทำความเข้าใจให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบ 
   2.4 กำหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกและกลุ่มงาน 
   2.5 ให้มีการจัดทำระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะทั้งตามภารกิจหลัก งานการใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
   2.5 ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ทำการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สาธารณชนได้
ทราบถึงข้ันตอนอย่างครบถ้วน  

  
 3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ... 
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3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
   มอบหมายให้  สำนักปลัด  มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะนี้ 
 
 
 
                 (นายวิจารณ์  มุทาพร) 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป ์จังหวัดสกลนคร 

  ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอ 
แนะ 

1. การใช้ 
งบประมาณ 

1.เผยแพร่และให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณให้แก่ 
บุคลากรในหน่วยงานให้ 
รับทราบและรับรู้โดยทั่วกัน 
2. มีการจัดทำประกาศและ 
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับใช้ 
จ่ายงบประมาณทุกครั้งที่มี 
การเบิกจ่าย เพ่ือความ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

กองคลัง 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- จัดทำอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานให้ 
รับทราบและรับรู้โดยทั่วกัน 
- จัดทำประกาศและเผยแพร่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับใช้จ่าย 
งบประมาณทุกครั้งที่มีการ 
เบิกจ่าย และสรุปการจัดซื้อจัด 
จ้างแต่ละเดือน เพ่ือใหสามารถ 
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ 
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง 
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
โดยตรง เพ่ือความโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 

 

2. การปรับปรุงการ 
ทำงาน 

1. ปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ 
ดี 
2. มีการนำเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยเข้ามาปรับใช้มากข้ึน 

ทุกส่วน 
ราชการ 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- ประชุมเพ่ือรับทราบถึงปัญหา 
และข้อบกพร่องในด้านการ 
ให้บริการ 
- กำหนดหาแนวทางและ 
มาตรฐานการให้บริการเพ่ือ 
ปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน และบริการ 
ประชาชนที่มาใช้บริการ 
- ศึกษาแนวทางการปรับนำ 
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อ 
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
ให้มีการให้บริการที่ดี 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจซึ่ง 
เป็นการยกระดับคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
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มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอ 
แนะ 

3. การเปิดเผย 
ข้อมูลต่างๆ 

1. เน้นการเผยแพร่ข้อมูล 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานในทุกๆด้าน เพื่อ 
ความโปร่งใสและตรวจสอบ 
ได้ 
2. ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ 
ตำแหน่งที่สามารถเข้าถึง 
และสืบค้นข้อมูลได้โดยงา่ ย 
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น 
การเข้าถึงผ่าน URL บน 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
โดยตรง 

ทุกส่วน 
ราชการ 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- ทุกส่วนราชการต้องเปิด 
เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ ้าง 
หรือจัดหาพัสดุ และการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมี 
ช่องทางการปฏิสัมพนั  ธ์กับ 
ผู้รับบริการและประชาชน 
ทั่วไป และให้บริการระบบ e- 
service โดยต้องเผยแพร่ใน 
หัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถ 
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ 
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง 
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
โดยตรง เพ่ือความโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 

 

4. การป้องกันการ 
ทุจริต 

1.จัดประชุมเตรียมความ 
พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA 
ก่อนจะศึกษาและ 
วิเคราะห์ผลการประเมินของ 
ปีที่ผา่นมา 
2. กำหนดแนวทางการ 
ปรับปรุงและพัฒนานำไป 
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ทุกส่วน 
ราชการ 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- จัดประชุมเตรียมความพร้อม 
เข้ารับการประเมิน ITA ก่อน 
จะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ 
ประเมินของปีที่ผา่นมา เพ่ือ 
กำหนดแนวทางการปรับปรุง 
และพัฒนานำไปปฏิบัติอย่าง 
เป็นรูปธรรม 

 

 
 
 

***************************************** 



 

วันศุกร์  ที่  11  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    เสริมสร้างวัฒนธรรม

มหาดไทยใสสะอาด   “สุจริต   โปร่งใส  มหาดไทยใสสะอาด”  จะ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  จะปฏิบัติงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นแบบอย่างที่ดีใน

การดำเนินชีวิต  ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

วันศุกร์  ที่  18  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    เสริมสร้างวัฒนธรรม

มหาดไทยใสสะอาด   “สุจริต   โปร่งใส  มหาดไทยใสสะอาด”  จะ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  จะปฏิบัติงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นแบบอย่างที่ดีใน

การดำเนินชีวิต  ณ  ศาลาประชาคมบ้านดอนสร้างไพร 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่  12  เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข/เพิ่มเติม ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเป็นการแสดงถึง

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นการแสดงถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง  พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้



 



 



 



 



 



 



 



 


