
     บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ สํานักปลัด งานนิติการ โทร ๐๔๒๗๓๔๑๒๓          .  

ที ่  สน 7๗๓0๑/                                  วันท่ี  ๕  เมษายน  ๒๕๖๔              . 

เร่ือง   รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําป  
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)       . 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

    ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ผานมาประกอบดวยประเด็นขอบกพรอง หรือจุดออนที่ตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตอง
พัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดจนขอเสนอแนะใน
การจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งจากการ
วิเคราะหสามารถสรุปไดวา มีประเด็นที่ตองพัฒนาใหดีขึ้น ไดแก ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใช
ทรัพยสินของทางราชการและตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ นั้น 
 

    องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนตุลาคม 
2563 ถึงมีนาคม 2564 เรียบรอยแลว 
 

    จึงรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานดังกลาวเพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพในปถัดไป 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(นายณัฐ สุขล้ําคณา) 
นิติกรปฏิบัติการ 

 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน                     . 
                        . 

                        . 
 
 

  (นายอดุลย เวียงสมุทร) 
  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 

 
ความเห็น… 



 
-2- 

 
 
ความเห็นของรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 
                        . 
                        . 
 
 

  (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) 
  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 
                        . 
                        . 
 
             

   (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
คําสั่ง/ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ                . 
                        . 
                        . 
 
    

  (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดําเนินการ 
ตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

(รอบ 6 เดือน) 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
อําเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 
    ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  
ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักรูใหกับหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ปจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ไดถูกกําหนดใหเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเครื่องมือดังกลาว ถือไดวาเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกและมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐ ไดยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ
ไดมีการปรับปรุงหนวยงานตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ 
มีการดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) 
  
    เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ในป พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบล
ดงมะไฟ จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ภายใน
หนวยงาน (รอบ 6 เดือน) เพื่อสามารถนําฐานขอมูลไปวิเคราะห เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในปถัดไป 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ผานมา ประกอบกับประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของ
หนวยงาน ตลอดจนขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา มีประเด็นที่ตอง
พัฒนาใหดีขึ้นไดแกตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ 

- จัดทํามาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารทุกระดับใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
และกํากับดูแลติดตามการปฏิบัติงานและการใชคุณพินิจของผูใตบังคับบัญชา
ใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับประกาศหลักเกณฑมาตรฐานคูมือ
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
- วิเคราะหการบริหารความเสีย่งเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงานและ
กําหนดระบบแนวทางปองกัน 

1 ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํามาตรการตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ 
2 ผูบริหารประกาศหลักเกณฑหรือมาตรการเพื่อให
เจาหนาที่และบุคคลภายนอกรับทราบ 
3 ผูรับผิดชอบดําเนินการเผยแพรมาตรการตรวจสอบการ
ใชดุลพินิจบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการ 
-รอบ 6 เดือน 

มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

- จัดใหมีชองทางในการบริหารขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และขอมูลที่ตองเปดเผยตอสาธารณะ
ตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนดทางเว็บไซตหลักของหนวยงานและ
ชองทางอื่นตามความเหมาะสมเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบคน
ขอมูลท่ีครบถวนถูกตองทันสมัยไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

1. ผูรับผิดชอบ จัดใหมีขอมูลเผยแพรตอสาธารณชนบน
เว็บไซตหลักของหนวยงาน ตามแนวทางทีส่ํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด โดยใหมีชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต 
social network ตางๆ ควรมีชองทางในการแจงเบาะแส
การทุจริต เชน สายดวน (ระบุหมายเลขโทรศัพทของ
ผูบริหารทองถิ่น) หรือชองทางอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม 
2. ติดตามและตรวจสอบสถานะของขอมูลขาวสารใหเปน
ปจจุบัน 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการ 
-รอบ 6 เดือน 

ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
อยางมีคุณธรรม
และโปรงใส 

ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตโปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน 

ผูบริหารประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการ 
-รอบ 6 เดือน 



 
 
 
 
     บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนที่เรียบรอย
แลว รายละเอียดปรากฏดังตารางตอไปนี ้
 

มาตรการ รายละเอียดการดําเนินการ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ หมาย

เหตุ ผลผลิต ผลลัพธ 
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ 

จัดทํามาตรการตรวจสอบการตรวจสอบการใชดุลพินิจ  
(เผยแพรขอมูลสูสาธารณะชนผานเว็บไซตหลักของหนวยงาน) 

เดือนมีนาคม 
2564 

มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ 

การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา เปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบ
ขอบังคับประกาศหลักเกณฑมาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

 

มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

- จัดทํามาตรการเผยแพรขอมลูตอสาธารณะ  
(เผยแพรขอมูลสูสาธารณะชนบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน) 
- เผยแพรขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็วทันตอสถานการณเผยแพร
ตอสาธารณชน 

เดือนมีนาคม 
2564 

มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 
- รอบ 6 เดือน 

 

ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
อยางมีคุณธรรมและ
โปรงใส 

มีประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยาง
มีคุณธรรมและโปรงใสของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ 

เดือนมีนาคม 
2564 

ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
อยางมีคุณธรรมและ

โปรงใส 

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการฯ 
- รอบ 6 เดือน 

 

 
 
 

ลงชื่อ    ผูจัดทํา 
(นายณัฐ สุขล้ําคณา) 

นิติกรปฏิบัติการ 
 


