
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6  เดือน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 



 
ค าน า 

 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำว ถือได้ว่ำเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงำนภำครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้มี
กำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ มีกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพื่ อ ให้ กำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่ งใสของหน่ วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
ดงมะไฟ จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
(รอบ 6  เดือน) เพื่อสำมำรถน ำฐำนข้อมูลไปวิเครำะห์เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ มีประสิทธิภำพ
ในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 

10 มิถุนำยน 2563 
 
 



 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ในปี พ.ศ. 2562 ที่มำผ่ำน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์สำมำรถสรุปได้ว่ำ มีประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำร
แก้ปัญหำกำรทุจริต จึงมีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏบิตั ิ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จัดท ำมำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ  
- จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
หรือหลักเกณฑ์มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน 
-ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบ 
ก ำกับดูแล ติดตำม 
กำรปฏิบัติงำน และกำรใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 
หลักเกณฑ์ มำตรฐำน คู่มือ
กำรปฏิบัติงำน อย่ำง
เคร่งครัด 
- วิเครำะห์และบริหำรควำม
เสี่ยงเก่ียวกับกำรใช้ดุลพินิจ
ของผู้ปฏิบัติงำน 
และก ำหนดระบบ แนวทำง
ป้องกัน 

1. ผู้รับผิดขอบด ำเนินกำร
จัดท ำมำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ  
2.   ผู้บริหำรประกำศ
หลักเกณฑ์ หรอืมำตรกำร 
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ และ
บุคคลภำยนอกรับทรำบ  
3. ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
เผยแพร่มำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน  
 

ส ำนักงำนปลัด รำยงำนผลกำร
ด ำ เนิ น งำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทำงในกำร
บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม
มำตรำ ๙ ของ
พระรำชบัญญัติข้อมูล

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำนตำม

ส ำนักงำนปลัด รำยงำนผลกำร
ด ำ เนิ น งำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 3 เดือน  



ข่ำวสำรของ 
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
สำธำรณะตำมแนวทำงที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 
ทำงเว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงำน และช่องทำงอื่น
ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้
ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมยั ได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

แนวทำงที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. โดยก ำหนดให้มี
ช่องทำงที่หลำกหลำยเช่น 
เช่น Website 
,Instagram , Facebook  
ฯลฯ ควรมีช่องทำงในกำร
แจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
เช่น สำยด่วน หรือ
ช่องทำงอ่ืนๆ ตำมควำม
เหมำะสม   
2. ติดตำมและตรวจสอบ
สถำนะของข้อมูลข่ำวสำร
ให้เป็นปัจจุบัน  

-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหำรควรแสดงเจตจ ำนงหรือ
ค ำมั่นสัญญำว่ำ จะ
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตำมหลักธรรมมำภิบำล มี
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันแก้ไขกำรทุจริต
ประจ ำปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหำรประกำศจ ำนง
กำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ ำปี 2563  

ส ำนักงำนปลัด รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

   
บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ด ำเนินกำรตำม

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ เรียบร้อย
แล้ว รำยละเอียดมีดังน้ี  
 

มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนนิงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิการ หมายเหต ุ
ผลผลติ ผลลัพธ ์

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดลุพินิจ  

จัดท ำมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สำธำรณ
บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำน 
เมื่อวันที่ 10  

เดือนเมษำยน –
มิถุนำยน 2563 

มำตรกำร
ตรวจสอบกำร

ใช้ดุลพินิจ 

กำรใช้ดุลพินิจ
ของ
ผู้บังคับบัญชำ 
เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

 



เดือน มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563) 

ประกำศ 
หลักเกณฑ์ 
มำตรฐำน คู่มอื
กำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงเคร่งครัด 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะ 

- จัดท ำมำตรกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ
(เผยแพร่ข้อมลูสู่
สำธำรณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน เมื่อ
วันที่ 10 เดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 
2563) 
- เผยแพร่ข้อมลูที่
ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันต่อสถำนกำรณ์
เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน  

เดือนเมษำยน –
มิถุนำยน 2563 

มำตรกำร
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะ 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนิ นงำนตำม
ม ำ ต ร ก ำ ร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ 
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

 

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปรง่ใส 

มีประกำศเจตจ ำนง
กำรบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต
อย่ำงมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ของผู้บริหำร 
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดงมะไฟ 

เดือนเมษำยน –
มิถุนำยน 2563 

ประกำศ
เจตจ ำนงกำร

บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์
สุจริตอย่ำงมี
คุณธรรมและ

โปร่งใส 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ                   ทวีศักดิ์                     ผู้จัดท ำ 
 (นำยทวีศักดิ์ ค ำคูณเมือง) 
ต ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติกำร 


