
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายงานการประเมินผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 



คำนำ 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่ผ่าน
มา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จำสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
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1. หลักการและเหตุผล 
  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   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
แก จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที ่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู ่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งแก        
อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มีค่าคะแนน
เท่ากับ 95.87 คะแนน อยู่ในระดับ AA มีรายละเอียดดังนี้  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เท่ากับ 95.87 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้  

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 99.86 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 99.82 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 99.46 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 



ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 
จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่

ดีไว้ในปีต่อไป  
 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผล

คะแนน เท่ากับ 86.38 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 88.08 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 86.68 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 84.39 คะแนน 
จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดใน

กลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิด
โอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
และให้ความสำคัญกับความโปร่งใส  

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของการ
ดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป 

 
 



เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต การ
เปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับ ๑๐๐ ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัด
การใช้อำนาจหน้าที่    ได้คะแนนเท่ากับ ๙๙.82  และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2564 คือตัวชี้วัด
การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับ ๘๔.39 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าจุดแข็งของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร คือ การใช้อำนาจ  การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาล
หรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต และ  จุดอ่อน  คือการปรับปรุง
การทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการทำงานของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ           



ใน 4 ประเด็น คือ (1) การปฏิบัติหน้าที่   ได้แก่   การปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการใน
หน่วยงาน   (2) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ได้แก่  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุแต่งตั้งบุคลกร  การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลกร  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   (3) การส่งเสริมความโปร่งใส  การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ  ได้แก่  ช่องทางแจงเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ   (4) การ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ได้แก่ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  ที่สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่า ๙0) มีดังนี้  
  ตัวชี้วัดที่ 1 การใช้อำนาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ ๔  การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการทุจริต 

 3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด) 
 ตัวชี้วัดที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ ๘ คุณภาพการดำเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๙  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การปรับปรุงการทำงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
   
 



 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (Integrity Transparency Assessment : ITA) กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื ่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดมาตรการหรือ  
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพิ นิจมี
มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนครเป็นไปด้วยความ 
โปร ่ ง ใส  ตามแนวทางการประเ ม ินค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใสใ นการดำเน ินงานของหน ่ วยงาน  
จึงได้กำหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการ
ทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐาน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานไดต้ามหลักความโปร่งใส 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 และขั้นตอนที่เกี ่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 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 งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัด  ดำเนินการนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของสำนักงาน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

3. งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัด พิจารณาการจัดทำรูปแบบเว็บไซต์ ITA ของหน่วยงาน ให้
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงสรุปข้อมูลสถิติ และรายงานผล
การสืบค้นเสนอต่อผู้บริหารรายไตรมาส 

ประกาศ ณ วันที่  30  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 ้บร ิหาร ประกอบกับ  
มติคณะรัฐมนตรี 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 พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ถือปฏิบัติและดำเนินการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

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

 

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

2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้โดย  
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
ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้ งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส
ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 
ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2565  
 
      
      
 
      

(นายวิจารณ์  มุทาพร) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 

 



หมายเหตุ : วิธีการดำเนินการตามข้อ o 42 ประกอบด้วย  
1. จัดทำรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ

หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) เสนอผู้บริหาร 
2. จัดทำมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย 

มาตรการที่ได้จากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) เช่น มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชน มาตรการการ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม มาตรการการประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน เป็นต้น นำเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือลงนามในประกาศ  

3. นำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์หลักสำนักงาน ประกอบด้วย  
3.1 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ

หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) 
3.2 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  โทร. ๐ ๔๒๗๐ ๙๑๖๐     

ที่ สน ๗๘๐๐๑/๐๔๑        วันที่    ๑๘    เมษายน  ๒๕6๕ 

เร่ือง  การออกมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  กำหนดให้มีการดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  คือมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  นายพิษณุวัชร์   แก้วสะเทือน   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ     
ลงข้อมูล  ITA  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  และนางสุริวิภา   สัพโส  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด     
ซึ่งเป็นผู้บริหาร   จึงได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔   เช่นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น  แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  เป็นต้น  การกำหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  เช่น  การกำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล  เป็นต้น  ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข้อ       
o๔๒  และสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ข้อ o๔๒  
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  ในปี  ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ได้รับคะแนน  ๙๕.๘๗  อยู่ในระดับ  AA  ซ่ึง
เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก    อยู่ในระดับที่ดี  ซึ่งสะท้อน
ถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service 
อย่างดียิ่ง    แต่ยังมีส่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ผู ้ประเมินสามารถเข้าดูได้ในหัวข้อ         
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT  ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้ดูได้ง่านยิ่งขึ้น 

 



-๒- 
 

จุดแข็ง 
  ๑.มีเว็บไซต์  www.tungkae.go.th  มีข้อมูลการตรวจประเมินต่างๆจึงสามารถลงระบบได้
ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบัน 
  ๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลตรงตามประเด็นการประเมินครบถ้วน 
  ๓. มีอุปกรณ์ในการทำงานที่เพียงพอ  เช่น  คอมพิวเตอร์สำหรับบริการประชาชนและบริหาร
เจ้าหน้าที่ท่ีไปตอบข้อมูลในระบบ 
  ๔. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่เป็นรูปธรรมแต่ควรเพิ่มเติมในเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ITA  เข้าไปด้วย 
  ๕. การจัดหมวดหมู่ในการประเมิน  เพื่อรองรับการตรวจประเมิน OIT  ในปีที่ผ่านมามีการ
จัดระบบข้อมูลไว้ในหน้าเว็บเดียวทำให้ค้นหาข้อมูลและประเมินได้ง่าย  ดังนั้นในปี  ๒๕๖๕  ควรดำเนินการ
เช่นเดียวกันอีก 
  ๖. มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  ทำให้ติดตามเร่งรัดงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ข้อบกพร่อง 
  ๑. หน่วยงานตรวจสอบการประเมินได้คิดข้อมูลที่ยากข้ึน  ทำให้ผู้ปฏิบัติทำงานยากข้ึนเพราะ
แต่ละปตี้องมีการตรวจสอบ LPA  ประเมินผู้บริหาร  และ ITA  ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแบ่งเวลาให้เป็นระบบมาก
ขึ้น 
  ๒. กรอบระยะเวลาดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล ITA  จำกัด  ระยะเวลาเร่งรัด  ข้อมูลบางอย่าง
เตรียมไม่ทนัเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid ๑๙) 
  ๓. ยังขาดการประชุมชี้แจงบางแนวทางให้ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการประเมิน ITA  

มาตรการภายในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  สามารถนำไปกำหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม  ตามเกณฑ์ประเมิน  ข้อ  o๔๒  นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ได้ดังนี้ 

๑. กำหนดให้มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  เป็นคำสั่ง  บันทึกข้อความภายใน  เพ่ือติดตาม
เร่งรัดงาน  ให้มีการประเมิน  ITAS  เกิดผลสำเร็จตามมา  พร้อมมีการประชุมเน้นย้ำอธิบายแนวทางการ
ประเมิน  ITA    ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเพ่ือให้งานเกิดผลสำเร็จ 

๒. มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตทั้งทางเอกสาร  และระบบ  
E-plannacc  และรายงานผู้บริหารทราบ 

๓. ให้กำหนดเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ITA  เข้าไปใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  โดยกำหนดเป้าหมายว่าจะต้องได้รับคะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๙๐ 

๔. ให้  Admin  และผู้จัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ร่วมกันจัด
หมวดหมู่ในการประเมินเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน  OIT  ในปีที่ผ่านมามีการจัดระเบียบข้อมูลให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและปี  ๒๕๖๕  จะดำเนินการต่อไป 

๕. ผู้บริหารมีการกำกับติดตาม  กวดขัน  ติดตามเร่งรัดเป็นประจำในการประชุมต่างๆ 

http://www.tungkae.go.th/
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๖. มีการบันทึกรายงานผลการดำเนินการในระบบ  ITAS  เพ่ือรายงานติดตามความก้าวหน้า
ในการดำเนินการ  รายงานปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินการ 

จึงเห็นสมควรจัดทำประกาศมาตรการ  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  และประกาศให้ทุกส่วนราชการและสาธารณะทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 

(นางสุริวิภา   สัพโส) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... ......................................................... 

 
 

(นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

 
 
 

(นายวิจารณ์   มุทาพร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 

 
 



  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  โทร. ๐ ๔๒๗๐ ๙๑๖๐     
ที่ สน ๗๘๐๐๑/๐๓๕        วันที่    ๓๐      มีนาคม   ๒๕6๕ 
เร่ือง  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
..................................................................................................................................................... ......................................   
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

ตามท่ีสำนักปลัด  ได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๕  และได้กำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(๑)ให้ความรู้เรื่อง 
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรูเ้รื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

รายงานความกา้วหน้า 
และสรุปผล  

ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

(๒ ) ค ว รมี ม าต รก ารล ด
ขั้นตอนในการให้บริการ 

-ควรปรับปรุงกระบวนงาน 
เพื่ อ ล ด ขั้ น ต อ น ใน ก า ร
ให้บริการและการให้บริการ 
ณ  จุด เดียว และเพิ่ มการ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT  
- เปิด ช่องทางแสดงความ
คิดเห็นในการเสนอแนะการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

(๓) ควรมีนโยบายด้านความ
โปร่งใสในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ด้ านความ โปร่ งใส ในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควร
ใช้เว็ปไซด์ของหน่วยงานใน
การดำเนินการเป็นหลัก ซึ่ง
จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อ
ป้องกันการดำเนินงานใน
ด้านการทุจริต 

กองคลัง รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(๔) ผู้บริหารหน่วยงานควร
แสดงนโยบายเจตจำนงว่าควร
มี ก า ร ก ำ ห น ด น โย บ า ย 
มาตรการ  แผนงาน  ห รื อ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสครอบคลุมตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความ โป ร่ ง ใส ใน การ
ดำเนิ นงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐในแต่ละด้าน 
 
 
 
 

ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบาย
เจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่ อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุม
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน ทั้งต่อ
เจ้ าห น้ าที่ ห น่ วย งาน โดย ช้ี แจงให้
รับทราบจากการประชุม หนังสือเวียน
ห รื อ ติ ด ป ร ะ ก า ศ ภ า ย ใน แ ล ะ ต่ อ
ส าธารณ ชน ผ่ าน ท างเว็ ป ไซด์ ขอ ง
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

สำนักปลดั รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล 

ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

(๕) การดำเนินงาน -จัดทำขั้ นตอนและระยะเวล าการ
ปฎิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน 
-ส ร้ า งจิ ต ส ำนึ ก ให้ แ ก่ พ นั ก งาน ใน
หน่วยงาน 
-ให้บริการต่อผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฎิบัติ 
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
ข้อมูล 
 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

(๖ ) ก า ร เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร 

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน การเผยแพร่
ข้อมูลเข้าถึงได้ ง่ายไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย สร้างการรับรู้ให้ผู้
มาติดต่อหรือ ผู้รับบริการสามารถแสดง
ความคิดเห็น ติชม ร้องเรียนต่อการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้ 

สำนักปลดั รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
           /ผลการ... 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๕.๘๗ อยู่ในระดับ AA และเพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเพ่ือให้มีค่าคะแนนที่
สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีมากยิ่งขึ้น       
สำนักปลัด    จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึน้  ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น  ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป ์  จังหวัดสกลนคร 

 

   สถานะการดำเนินการ  
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรูเ้รื่อง
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่อสารสนเทศของ
หนว่ยงาน 

- 
 

-  

มีมาตรการลดขั้นตอนใน
การให้บริการ 

ปรับปรุงกระบวนงาน 
เพื่ อลดขั้นตอนในการ
ให้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ ณ จุดเดียว 
และเพิ่มการให้บริการ
โดยใช้ระบบ IT  
และเปดิช่องทางแสดง
ความคิดเห็นในการ
เสนอแนะการปฎิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

- -  

มีนโยบายด้านความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 

ด้านความโปร่งใสในการ
ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้าง
ควรใช้เว็ปไซด์ของ
หน่วยงานในการ
ดำเนินการเป็นหลัก ซึ่ง
จะเป็นแนวทางที่ดีท่ีสุด 
เพื่อป้องกันการ
ดำเนินงานในด้านการ
ทุจริต 

- -  
(ตรวจสอบในเว็ปไซด์ของ

หน่วยงาน) 
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   สถานะการดำเนินการ  
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

แล้ว 
ผู้บริหารหน่วยงานควร
แสดงนโยบายเจตจำนง
ว่ าค วรมี ก ารกำห น ด
น โย บ าย  ม าต ร ก า ร 
แผนงาน หรือโครงการ/
กิ จกรรม  เพื่ อพั ฒ นา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส
ค รอบ ค ลุ ม ต าม แ น ว
ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ธ ร รม แ ล ะ ค ว าม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด ำ เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐในแต่
ละด้าน 
 
 

ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดง
นโยบายเจตจำนงว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ มีการกำหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้ครอบคลุม
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในแตล่ะด้าน ท้ังต่อ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานโดยช้ีแจง
ให้รับทราบจากการประชุม 
หนังสือเวียนหรือติดประกาศ
ภายในและต่อสาธารณชน
ผ่านทางเว็ปไซด์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

- 
 

-  
(ตรวจสอบในเว็ปไซด์

ของหน่วยงาน) 

การดำเนินงาน -จัดทำขั้นตอนและระยะเวลา
การปฎิบัติงาน/การให้บริการ
อย่างชัดเจน 
-สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน
ในหน่วยงาน 
-ให้บริการต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่เลือกปฎิบัติ 
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้
ม า ติ ด ต่ อ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง 
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล 

- -  

การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร 

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน การเผยแพร่ข้อมูล
เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย สร้างการ
รั บ รู้ ใ ห้ ผู้ ม า ติ ด ต่ อ ห รื อ 
ผู้ รับบริการสามารถแสดง
ความคิดเห็น ติชม ร้องเรียน
ต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้ 

- -  
(ตรวจสอบในเว็ปไซด์

ของหน่วยงาน) 

 
 
 
 
 



-๕- 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

 
(นางสุริวิภา   สัพโส) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
............................................................................ ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................. 

 
 

(นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
.................................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ .. 

 
 
 

(นายวิจารณ์   มุทาพร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


