
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน/12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



คํานํา

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:
ITA) ได้ถูกกําหนดให้เป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤ
ติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

เพื่ อ ใ ห้การประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตําบลโนน
หอม จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ
6 เดือน/12 เดือน) เพื่อสามารถนําฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ตําบล…… มีประสิทธิภาพในปีถัดไป

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
มีนาคม 2564



องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการ

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency

Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 ท่ีมาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย

เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน

ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ให้ดีขึ้น ซ่ึงจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ ตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอ
บ

การกํากับ
ติดตาม

มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ

- จัดทํามาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
-กําหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง
การตรวจสอบ กํากับดูแล ติดตาม
การปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด
- วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
และกําหนดระบบ แนวทางป้องกัน

1. ผู้รับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ
2. ผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์
หรือมาตรการ
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และบุคคลภายนอก
รับทราบ
3. ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดํา เนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน



มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอ
บ

การกํากับ
ติดตาม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ

จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลท่ี
ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตาม
แนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด
ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
และช่องทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ
และสืบค้นข้อมูลท่ีครบถ้วน
ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

1. ผู้รับผิดชอบจัด
ให้มีข้อมูลเผยแพร่
ต่อสาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางท่ีสํานักงาน
ป.ป.ช. โดย
กําหนดให้มีช่องทาง
ท่ีหลากหลายเช่น
เช่น Website
,Instagram ,
Facebook ฯลฯ
ควรมีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สาย
ด่วน หรือช่องทาง
อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะ
ของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน

งาน
ประชาสัมพั

นธ์กอง
วิชาการ
และ

แผนงาน

รายงานผลการ
ดํา เนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 3 เดือน
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน

ประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส

ผูบ้รหิารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ัน
สญัญาว่าจะปฏบิตัิงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สจุริต โปรง่ใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจดัทําแผน
ปฏิบตัิการป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจําปใีห้ชัดเจน

ผู้บริหารประกาศ
จํานงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส
ประจําปี 2563

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



บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดมีดังนี้

มาตรการ รายละเอียดการดําเนินงาน ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินการ หมาย
เหตุผลผลิต ผลลัพธ์

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ

จัดทํามาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน เม่ือวันท่ี
16 เดือนตุลาคม พ.ศ
2563 )

เดือนเมษายน
2564

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ

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

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ

- จัดทํามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ(เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน เม่ือวันท่ี
16 เดือน ตุลาคม พ.ศ
2563)
- เผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้อง
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

เดือนเมษายน
2564

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
-รอบ 3 เดือน
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน

ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส

มีประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจรติอย่างมีคุณธรรมและ
โปรง่ใสของผูบ้ริหารองค์การ
บริหารสว่นตําบลโนนหอม

เดือนเมษายน
2564

ประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

ลงชื่อ………………………………………..ผู้จัดทํา
( นายบุญเถิง เภาโพธิ์ )

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม


