
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การด าเนินการของหน�วยงานภาครัฐ 

ในป�ที่ผ�านมา�(ป��พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหนองลาด 
อ าเภอเมืองสกลนคร��จังหวัดสกลนคร 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



 

ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการด าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ�( Integrity and 
transparency Assessment: ITA)�มีเจตนารมณ�เพื่อมุ�งหวังให�หน�วยงานภาครัฐได�ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร�งใสของหน�วยงานของตน�และมุ�งหวังให�หน�วยงานภาครัฐได�มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด�านคุณธรรมและ
ความโปร�งใสเพื่อให�เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ�มีการด าเนินงานที่มุ�งให�เกิดประโยชน�ต�อประชาชนและ
ส�วนรวมเป�นส าคัญ�และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ�ส�งผลให�หน�วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป�าหมายที่ก าหนดไว�ในแผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ�ประเด็นที่�21�การต�อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ�(พ.ศ.�2561�– 2580)� 
 
  รายงานฉบับนี้�ได�จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค�เพื่อวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการด าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ�(Integrity and transparency Assessment: ITA)�ในรอบป�ที่ผ�าน
มา�(ป��2563)�ประกอบด�วย�ประเด็นข�อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต�องแก�ไขโดยเร�งด�วน�ประเด็นที่จะต�องพัฒนา
ให�ดีขึ้น�แนวทางการน าผลการวิเคราะห�ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน� ตลอดถึงข�อเสนอแนะในการจัดท า
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให�ดีขึ้น 
 
  ในการนี้เทศบาลต าบลหนองลาด�หวังเป�นอย�างยิ่งว�า�รายงานฉบับนี้จ าสามารถยกระดับคุณธรรม
และความโปร�งใสในการด าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได�อย�างมีประสิทธิภาพ��และเป�นข�อมูลในการปรับปรุง
การด าเนินงานให�เป�นไปตามหลักธรรมาภิบาล� (Good governance)�สะท�องถึงภาพลักษณ�เชิงบวกให�หับ
หน�วยงาน และส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีการรับรู�การทุจริต�(Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให�มีอันดับ�และค�าคะแนนที่สูงขึ้นต�อไป� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเทศบาลเทศบาลต าบลหนองลาด 

  10 มีนาคม�2564 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ�(ส านักงาน�ป.ป.ช.)�ได�พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป�นมาตรการป�องกันการทุจริต�และเป�นกลไกในการสร�างความตระหนักรู�ให�กับ
หน�วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย�างโปร�งใสและคุณธรรม�โดยใช�ชื่อว�า�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการด าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ�(Integrity and transparency Assessment: ITA)�ป�จจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการด าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ�( Integrity and transparency Assessment: 
ITA)�ได�ถูกก าหนดให�เป�นกลยุทธ�ที่ส าคัญของยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต�ระยะที่�
4�(พ.ศ.2565 – 2568)�ซึ่งเครื่องมือดังกล�าว�ถือได�ว�าเป�นมาตรการป�องกันการทุจริตเชิงรุก�และมุ�งหวังให�
หน�วยงานภาครัฐได�ยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานของตน�และมุ�งหวังให�หน�วยงานภาครัฐได�มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด�านคุณธรรมและความโปร�งใสเพื่อให�เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ�มีการ
ด าเนินงานที่มุ�งให�เกิดประโยชน�ต�อประชาชนและส�วนรวมเป�นส าคัญ�และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ�ส�งผลให�หน�วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป�าหมายที่ก าหนดไว�ในแผนแม�บท
ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ�ประเด็นที่�21�การต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ�(พ.ศ.�2561�– 2580)� 
   

  เพื่อให�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ(Integrity and 
transparency Assessment: ITA)�ในป��พ.ศ.�2564�เป�นไปด�วยความเรียบร�อย�เทศบาลต าบลหนองลาด�จึงได�
จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการด าเนินการของหน�วยงานภาครัฐในป�ที่
ผ�านมา�(ป��2564)�ประกอบด�วย�ประเด็นข�อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต�องแก�ไขโดยเร�งด�วน�ประเด็นที่จะต�อง
พัฒนาให�ดีขึ้น�แนวทางการน าผลการวิเคราะห�ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน�ตลอดถึงข�อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให�ดีขึ้น� 
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการด าเนินงานของ�เทศบาลต าบลหนองลาด��อ าเภอเมือง
สกลนคร�จังหวัดสกลนคร� (ข�อมูลมาจากระบบ NACC ITA ป��2564) 
� เท�ากับ� 98.71�คะแนน สูงกว�าค�าเป�าหมายที่ก าหนดเกณฑ�ไว�คือ�85�คะแนน�อยู�ในระดับ�AA โดยมี
รายละเอียดผลการด าเนินงาน�ดังน้ี  

ผลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือ�แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน�(IIT) มีค�าคะแนน
เท�ากับ�99.79�คะแนน�โดยประกอบด�วย�5�ตัวชี้วัด�ดังน้ี 

ตัวชี้วัดที่�1�การปฏิบัติหน�าที่� มีผลคะแนน�เท�ากับ 100.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่�2�การใช�งบประมาณ� มีผลคะแนน�เท�ากับ 99.48  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่�3�การใช�อ านาจ� มีผลคะแนนเท�ากับ 100.00� คะแนน 
ตัวชี้วัดที่�4�การใช�ทรัพย�สินของราชการ�มีผลคะแนน�เท�ากับ�99.48  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่�5�การแก�ไขป�ญหาการทุจริต�มีผลคะแนน�เท�ากับ� 100.00� คะแนน 

จากผลคะแนนในภาพรวม�พบว�า�อยู�ในระดับที่ดีเยี่ยม�ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว�ในป�ต�อไป�  
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จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ 
ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได้ 



ผลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือ�แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก�(EIT) มีผลคะแนน�
เท�ากับ�99.23 คะแนน�โดยประกอบด�วย�3�ตัวชี้วัด�ดังน้ี� 

ตัวชี้วัดที่�6�คุณภาพการด าเนินงาน�มีผลคะแนน�เท�ากับ� 98.79  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่�7�ประสิทธิภาพการสื่อสาร�มีผลคะแนน�เท�ากับ 99.56  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่�8�การปรับปรุงระบบการท างาน�มีผลคะแนน�เท�ากับ�99.34 คะแนน 

จากล าดับคะแนน�พบว�าตัวชี้วัดที่�6�คุณภาพการด าเนินงาน มีค�าคะแนนน�อยท่ีสุดในกลุ�มเคร่ืองมือ�ซึ่งมี
ข�อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในป�ต�อไป�คือการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ควรต�องยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน�
และระยะเวลาท่ีก าหนด�มีความเท�าเทียมกัน�ไม�เลือกปฏิบัติ�ไม�ป�ดบังหรือบิดเบือนข�อมูล�มีใจรักบริการ��ไม�มีการ
เรียกรับผลประโยชน�ใดจากผู�รับบริการ�ค านึงถึงประโยชน�ของประชาชนและส�วนรวมเป�นหลัก�  
����จากผลคะแนนในภาพรวม�พบว�า�อยู�ในระดับที่ดีเยี่ยม�ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว�ในป�ต�อไป 
 
�������������ผลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือแบบวัดการรับรู�ของการเป�ดเผยข�อมูลสาธารณะ�(OIT) มีค�า

คะแนนเท�ากับ� 97.50 คะแนน��โดยประกอบด�วย�2�ตัวชี้วัด�ดังนี้�� 

ตัวชี้วัดที่�9�การเป�ดเผยข�อมูล�มีผลคะแนนเท�ากับ�  95.00  คะแนน 

ตัวชี้วัดที่�10��การป�องกันการทุจริต�มีผลคะแนนเท�ากับ �100.00 �คะแนน 

ท้ัง�2�ตัวชี้วัด�มีแนวทางการด าเนินงานที่คล�ายกัน�คือ�การเผยแพร�ข�อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต�ของหน�วยงาน�ซึ่งผล

การด าเนนิงานของหน�วยงาน�ในภาพรวมถือว�าผ�านเกณฑ��ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว�ในป�ต�อไป 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาพบว�า�ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน�าที่�ได�คะแนนเท�ากับ�90.86�ซ่ึงเป�นคะแนนที่สูงที่สุด�รองลงมา 
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๙๗.๖๔
๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ

ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ี่สะดวกรวดเร็วนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการเปิดโอกาสให้ผู้บริการฯ ได้มีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและให้ความสำคัญกับความโปร่งใส

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐



3.�การวิเคราะห์ข�อมูล� 
 3.1�ประเด็นจุดแข็ง�(ตัวชี้วัดที่ได�คะแนนมากกว�า�95)�มีดังนี้�� 
  ตัวชี้วัดที่�1�การปฏิบัติหน�าที่  
  ตัวชี้วัดที่�2�การใช�อ านาจ 
  ตัวชี้วัดที่�3�การใช�อ านาจ 
  ตัวชี้วัดที่�4�การแก�ไขป�ญหาการทุจริต 
  ตัวชี้วัดที่�5�ประสิทธิภาพการสื่อสาร� 
  ตัวชี้วัดที่�6�การใช�งบประมาณ� 

����������ตัวชี้วัดที่�7�การใช�ทรัพย�สินทางราชการ 
  ตัวชี้วัดที่�8�การปรับปรุงการท างาน� 

ตัวชี้วัดที่�9�คุณภาพการด าเนินงาน 
 3.2�ประเด็นข�อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต�องแก�ไข (ตัวชี้วัดที่ได�คะแนนน�อยที่สุด�95�คะแนน) 
  ตัวชี้วัดที่�10�การเป�ดเผยข�อมูล� 
 

4.�ประเด็นที่ต�องพัฒนาให�ดีขึ้น�(ทั้ง�3�เครื่องมือ) 
 4.1�การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�เสียภายใน� (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT)�(ข�อมูลมาจากระบบ ITAS ป��2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การใช�อ านาจ การประเมินการรับรู�บุคคลภายใน�(IIT)�ต�อการใช�

อ านาจของผู�บริหารของตนเอง�ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน�การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน�การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให�สิทธิ
ประโยชน�ต�างๆ�การใช�อ านาจสั่งการให�ผู�ใต�บัญชา
เพื่อการบริหารงานบุคคล� 

หน�วยงานต�องจัดท าข�อตกลงระหว�าง
ผู�บังคับบัญชากับผู�ใต�บังคับบัญชาให�ชัดเจน�
จัดท าหลักเกณฑ�ในการให�บุคลากรไปอบรม�
หรือศึกษาต�ออย�างเป�นธรรม�มีหลักเกณฑ�การ
ประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว�
อย�างชัดเจน�จัดท าประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงานให�เป�นไปตามหน�าท่ี�พร�อมทั้ง
ประกาศหลักเกณฑ�และเป�ดเผยผลการประเมิน�
การเลื่อนขั้น�การโยกย�ายด�วยความเป�นธรรม�
และทั่วถึง  

 

 

 

 

 

การป้องกันการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล

การปฏิบัติหน้าท่ี

การใช้งบประมาณ



4.2�การประเมินตามแบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก�(External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)�(ข�อมูลมาจากระบบ ITAS ป��2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเมินการรับรู�ของผู�บริหาร/ผู�มา

ติดต�อ/ผู�มีส�วนได�เสียขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น�(EIT)�ต�อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็น
ท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร�ข�อมูลของ
หน�วยงานในเรื่องต�างๆ�ต�อ
สาธารณชน�ผ�านช�องทางที่
หลากหลายในการชี้แจงและตอบ
ค าถาม�รวมทั้งช�องทางให�ผู�มา
ติดต�อสามารถแสดงความคิดเห็น
และร�องเรียนการทุจริต� 

หน�วยงานต�องจัดท าการเผยแพร�
ข�อมูลในหลากหลายช�องทาง�เช�น�
Website ,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ�ควรมีช�องทางใน
การแจ�งเบาะแสการทุจริต�เช�น�
สายด�วน�หรือช�องทางอ่ืนๆ�ตาม
ความเหมาะสม�  

 

4.3�การประเมินตามแบบตรวจการเป�ดเผยข�อมูลสาธารณะ� (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)�(ข�อมูลมาจากระบบ ITAS ป��2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การป�องกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพร�ข�อมูลบน

เว็บไซต�ของหน�วยงาน�เพื่อเป�ดเผย
ข�อมูลต�างๆ�ของหน�วยงานให�
สาธารณชนทราบใน�5�ประเด็น�
ดังนี้� 

1. ข�อมูลพื้นฐาน� 
2. การบริหารงาน� 
3. การบริหารการเงิน

งบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการ

ทรัพยากรบุคคล� 
5. การส�งเสริมความโปร�งใส

ในหน�วยงาน 

ผู�บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือ
ค ามั่นสัญญาว�า�จะปฏิบัติงานด�วย
ความซื่อสัตย�สุจริต�โปร�งใส�และ
เป�นไปตามหลักธรรมมาภิบาล�มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการป�องกัน
แก�ไขการทุจริตประจ าป�ให�ชัดเจน�
และเผยแพร�ต�อสาธารณะ�พร�อม
ท้ัง�ให�กลุ�มองค�กรชุมชน�มีส�วนร�วม
ในการป�องกันการทุจริต�เช�น�เป�น
กรรมการจัดซื้อจัดจ�าง 

 



5.�ข�อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน

ให�ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู�รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช�
ดุลพินิจ 

- จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช�
ดุลพินิจ� 
-�จัดท าคู�มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ�มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน� 
-ก าหนดบทบาท
หน�าท่ีของผู�บริหาร
ทุกระดับ�ให�
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ�ก ากับ
ดูแล�ติดตาม 
การปฏิบัติงาน�และ
การใช�ดุลพินิจของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา�ให�
เป�นไปตามกฎหมาย�
กฎ�ระเบียบ�
ข�อบังคับ�ประกาศ 
หลักเกณฑ��
มาตรฐาน�คู�มือการ
ปฏิบัติงาน�อย�าง
เคร�งครัด 
- วิเคราะห�และ
บริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการใช�
ดุลพินิจของ
ผู�ปฏิบัติงาน 
และก าหนดระบบ�
แนวทางป�องกัน 

1.�ผู�รับผิดขอบ
ด าเนินการจัดท า
มาตรการตรวจสอบ
การใช�ดุลพินิจ� 
2.���ผู�บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ��
หรือมาตรการ�
เพื่อให�เจ�าหน�าที่�
และบุคคลภายนอก
รับทราบ� 
3. ผู�รับผิดชอบ
ด าเนินการเผยแพร�
มาตรการตรวจสอบ
การใช�ดุลพินิจ�บน
เว็บไซต�หลักของ
หน�วยงาน� 
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ� 
-รอบ 6 เดือน� 
� 



มาตรการเผยแพร�
ข�อมูลต�อสาธารณะ 

จัดให�มีช�องทางใน
การบริการข�อมูล
ข�าวสารตามมาตรา�
๙�ของ
พระราชบัญญัติ
ข�อมูลข�าวสารของ 
ราชการ�พ.ศ.�
๒๕๔๐�และข�อมูลที่
ต�องเป�ดเผยต�อ
สาธารณะตาม
แนวทางที่ส านักงาน�
ป.ป.ช.�ก าหนด 
ทางเว็บไซต�หลักของ
หน�วยงาน�และ
ช�องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม�
เพื่อให�ประชาชน
สามารถตรวจสอบ 
และสืบค�นข�อมูลที่
ครบถ�วน�ถูกต�อง�
ทันสมัย�ได�อย�าง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผู�รับผิดชอบจัดให�
มีข�อมูลเผยแพร�ต�อ
สาธารณชนบน
เว็บไซต�หลักของ
หน�วยงานตาม
แนวทางที่ส านักงาน�
ป.ป.ช.�โดย
ก าหนดให�มีช�องทาง
ท่ีหลากหลายเช�น�
เช�น�Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ�
ควรมีช�องทางในการ
แจ�งเบาะแสการ
ทุจริต�เช�น�สายด�วน�
หรือช�องทางอ่ืนๆ�
ตามความเหมาะสม�
  
2.�ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะ
ของข�อมูลข�าวสารให�
เป�นป�จจุบัน� 

งานประชาสัมพันธ�
กองวิชาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ� 
-รอบ 3 เดือน� 
-รอบ�6 เดือน 
-รอบ�9 เดือน 
-รอบ�12 เดือน 

ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด�วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย� า งมี คุณธร รม
และโปร�งใส 

ผู�บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว�า�จะปฏิบัติงาน
ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต�
โปร�งใส�และเป�นไปตาม
หลักธรรมมาภบิาล�มี
การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป�องกันแก�ไขการ
ทุจริตประจ าป�ให�
ชัดเจน 

ผู�บริหารประกาศ
จ านงการบริหารงาน
ด�วยความซื่อสัตย�
สุจริตอย�างมี
คุณธรรมและโปร�งใส�
ประจ าป��2564  

 
ส านักปลัด 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ� 
-รอบ 6 เดือน� 
-รอบ�12 เดือน 

 

 
����ลงชื่อ������������������������������ผู�จัดท า 

    (นายนิรุตธิ์��ทองใบใหญ�) 

สำนักปลัด
รวบรวมข้อมูล
ท่ีได้รับจาก

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด

อบต.ดงมะไฟ

(นายณัฐ สุขลำคณา)
นิติกรปฏิบัติการ



นักวิเคราะห�นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 

 

ภาคผนวก 

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง�มาตรการการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน� 

 
ตามเกณฑ�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการด าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ�ประจ าป� 

งบประมาณ�พ.ศ.�2564�(Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป�องกันการทุจริต
โดยให�ส�วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส�งเสริมความโปร�งใสและป�องกันการทุจริต�ก าหนดมาตรการหรือ� 
แนวปฏิบัติของหน�วยงานในการตรวจสอบการใช�ดุลพินิจของเจ�าหน�าที่�และเพื่อเป�นการลดการใช�ดุลพินิจมี
มาตรฐานและความเป�นธรรมในการปฏิบัติงานให�บริการที่เป�นรูปธรรม�ไม�เลือกปฏิบัติต�อผู�รับบริการเพื่อให�การ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ในเทศบาลต าบลหนองลาด��อ าเภอเมืองสกลนคร��จังหวัดสกลนคร�เป�นไปด�วยความ�
โปร� ง ใส �ตามแนวทางการประเ มินคุณธรรมและความ โปร� ง ใส ในการด า เนิ นง านของหน� วยงาน� 
จึงได�ก าหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน�เพื่อส�งเสริมหน�วยงานให�มีคุณธรรมและความโปร�งใส�ป�องกันการ
ทุจริต�ตรวจสอบได��ลดการใช�ดุลพินิจของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงาน�เพ่ือให�การด าเนินงานมีมาตรฐาน�
เป�นไปในทิศทางเดียวกัน�มาตรการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะ�เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน�วยงานใน
การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�อสาธารณะ�ประชาชนเข�าถึงได�อย�างสะดวก�รวดเร็ว�และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน�วยงานได�ตามหลักความโปร�งใส�โดยก าหนดแนวทางดังนี้ 
  มาตรการตรวจสอบการใช�ดุลพินิจ 

1. ก าหนดบทบาทหน�าที่ของผู�บริหารทุกระดับ�ให�ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ�ก ากับดูแล�และ 
ติดตามการปฏิบัติงาน�ตลอดจนการใช�ดุลพินิจของผู�ใต�บังคับบัญชาให�เป�นไปตามกฎหมาย�กฎระเบียบข�อบังคับ
มาตรฐาน/คู�มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข�อง�อย�างเคร�งครัด 

2. ก าหนดจรรยาบรรณ�บทบาทหน�าที่ของบุคลากรทุกระดับ�ให�ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม 
กฎหมาย�กฎระเบียบข�อบังคับ�มาตรฐาน�คู�มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด�โดยยึดหลัก
ความถูกต�อง�เสมอภาค�และเป�นธรรม 

3. ก าหนดให�จัดท าคู�มือ�หรือมาตรฐาน�การปฏิบัติงานของบุคลากร�ทั้งในภาพรวม�และในระดับ 
กระบวนงานที่ส าคัญ�รวมถึงคู�มือหรือมาตรฐานในการให�บริการที่ส าคัญ�เพ่ือลดการใช�ดุลพินิจของผู�ปฏิบัติงาน 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ทุกระดับในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ และเพื่อให้



4. ส�งเสริมให�มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข�อมูลมาใช�ในการจัดเก็บและ�
ประมวลผลข�อมูลอย�างเป�นระบบและสะดวกในการสืบค�น� เพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจของผู�บริหารและ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5. ก าหนดให�บุคลากรรายงานการด าเนินงานปฏิบัติงานที่ไม�เป�นตามกฎหมาย�กฎระเบียบ�
ข�อบังคับมาตรฐาน�คู�มือการปฏิบัติงาน�และขั้นตอนที่เกี่ยวข�องต�อผู�บังคับบัญชาตามล าดับ�เพื่อให�เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบด าเนินการหาข�อเท็จจริง�วิเคราะห�เหตุการณ��และเสนอแนวทางป�องกัน�และแก�ไขป�ญหาต�อผู�บริหารที่
รับผิดชอบ 

6. ก าหนดให�มีการตรวจสอบ�และรายงาน�การด า เนินงานของหน�วยงานตามกฎหมาย�
กฎระเบียบข�อบังคับ�มาตรฐาน�คู�มือการปฏิบัติงาน�และขั้นตอนที่เกี่ยวข�อง�การควบคุมข�อบกพร�องในการ
ปฏิบัติงาน�และการปฏิบัติงานที่ไม�เป�นไปตามกฎหมาย�กฎระเบียบ�ข�อบังคับ�มาตรฐาน�คู�มือการปฏิบัติงาน�และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข�อง 

มาตรการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะ 
๑.�จัดให�มีช�องทางในการบริการข�อมูลข�าวสารตามมาตรา�๙�ของพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาร

ของ ราชการ�พ.ศ.�๒๕๔๐�และข�อมูลที่ต�องเป�ดเผยต�อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน�ป.ป.ช.�ก าหนด ทาง
เว็บไซต�หน�วยงาน�และช�องทางอื่นตามความเหมาะสม�เพื่อให�ประชาชนสามารถตรวจสอบ  และสืบค�นข�อมูลที่
ครบถ�วน�ถูกต�อง�ทันสมัย�ได�อย�างสะดวกและรวดเร็ว  

๒.�ก าหนดบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารวบรวมตรวจสอบ�และเป�ดเผยข�อมูล 
ต�อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน�ป.ป.ช.�ก าหนด�ดังนี้  

๒.๑�ส านัก/ฝ�าย/งาน/กลุ�มงานท่ีรับผิดชอบข�อมูล�ต�องจัดท า�และปรับปรุงข�อมูลให�ถูกต�อง�
สมบูรณ��และ ทันสมัยอยู�เสมอ�โดยความเห็นชอบของผู�บริหาร�ก�อนส�งข�อมูลดังกล�าวเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

�๒.๒�งานนโยบายและแผนงาน�ส านักปลัด�ด าเนินการน าข�อมูลเผยแพร�บนเว็บไซต�หลักของ
ส านักงานตามหลักเกณฑ�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการด าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ�ประจ าป�
งบประมาณ�พ.ศ.�2563�(Integrity Transparency Assessment : ITA) ท่ีส านักงาน�ป.ป.ช.�ก าหนด 

3.�งานประชาสัมพันธ�กองวิชาการและแผนงาน�งานนโยบายและแผนงาน�ส านักปลัด��พิจารณา
การจัดท ารูปแบบเว็บไซต�� ITA ของหน�วยงาน�ให�สามารถเข�าถึงได�อย�างสะดวก�รวดเร็ว�มีความน�าสนใจ�และ
ทันสมัยอยู�เสมอรวมถึงสรุปข�อมูลสถิติ�และรายงานผลการสืบค�นเสนอต�อผู�บริหารรายไตรมาส 

 
 
   ประกาศ�ณ�วันที่���8��มีนาคม�พ.ศ. 2565� 
 
 
     ลงชื่อ 
 
 

(นายธงชัย�เล็กอ�อน)� 

๗

     (นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์)     
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
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ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง�เจตจ านงการบริหารงานด�วยความซื่อสัตย์สุจริตอย�างมีคุณธรรมและโปร�งใส 
 
ด�วยยุทธศาสตร�ชาติ�ว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต�ระยะที่�3�(พ.ศ.2560�-

2564)�ยุทธศาสตร�ที่�2�ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต�ก าหนดให�ผู�บริหารองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น�แสดงเจตจ านงทางการเมือง�ในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร�ประกอบกับ  
มติคณะรัฐมนตรี�เมื่อวันที่�5�มกราคม�2559�เห็นชอบให�หน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงาน�เข�าร�วมรับการประเมิน
คุณธรรม�และความโปร�งใสในการด าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ�ตามที่ส านักคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเสนอ� 

 

เทศบาลต าบลหนองลาด�จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง�ในการต�อต�านการทุจริตของ
ผู�บริหาร�ที่จะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต�มีคุณธรรม�มีความโปร�งใส�ปราศจากการทุจริต�เพ่ือเสริมสร�าง
คุณธรรม�และความโปร�งใสในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองลาด�อันจะก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อ
ประเทศชาติและประชาชน�จึงขอให�ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู�บริหาร�สมาชิกสภา�พนักงานส�วนต าบล�ลูกจ�างประจ า�
พนักงานจ�าง�ในสังกัดเทศบาลต าบลหนองลาด�ทุกคน�ให�ปฏิบัติราชการด�วยความซื่อสัตย��สุจริต�ยุติธรรม�ควบคู�
กับการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ�และร�วมมือกับทุกภาคส�วน�ในการป�องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าที่ทุกระดับ�รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก�ประชาชน�และขอก าหนด
แนวทางให�เทศบาลต าบลหนองลาด�ถือปฏิบัติและด าเนินการ�โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข�อที่�1�เจตจ านงในการบริหารงานด�วยความซื่อสัตย�สุจริต�ทั้งต�อเจ�าหน�าที่ภายในหน�วยงานและ
สาธารณชนภายนอกเพื่อเป�นการแสดงความตั้งใจ�หรือค ามั่นที่จะน าพาหน�วยงานปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�
สุจริต�มีคุณธรรม�มีความโปร�งใส�ปราศจากการทุจริต�และพร�อมที่จะได�รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงที่ได�แสดงไว� 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จึงประกาศเจตจำนงทางการเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ถือปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



ข�อ�2�นโยบายในการพัฒนาองค�กรให�มีคุณธรรมและความโปร�งใสในการด าเนินงานในฐานะเป�น
หน�วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค�กร�ให�มีคุณธรรมและความโปร�งใสในการด าเนินงาน�ในฐานะ
เป�นหน�วยงานภาครัฐ�โดยมุ�งมั่นพัฒนาหน�วยงานให�มีคุณธรรม� และความโปร�งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการด าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ�6�ด�าน�ดังนี้ 

2.1�ด�านความโปร�งใส�ข�าพเจ�าจะบริหารงานด�วยความถูกต�อง�ยุติธรรม�ตรวจสอบได��โดย��
ประชาชน�สามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารขององค�กร�พร�อมเป�ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย�ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน�วยงาน�สามารถเข�าถึงข�อมูลด�วยวิธีต�างๆ�ได�หลากหลายช�องทาง�การด าเนินการจัดซื้อจัดจ�างให�เกิด
ความโปร�งใสในทุกข้ันตอน�และเป�ดโอกาสให�ภาคเอกชน�ภาคประชาสังคม�และภาคประชาชน�เข�ามามีส�วนร�วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน�โดยเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

2.2�ด�านความพร�อมรับผิด�มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร�อมที่จะรับผิดในการท างาน�
และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด�เพื่อสร�างความเชื่อมั่นแก�สังคมว�าการขับเคลื่อนหน�วยงาน�ให�เป�นไป
อย�างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

2.3�ด�านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน�มีเจตจ านงสุจริตท่ีจะส�งเสริมให�มีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม�จริยธรรม�เพื่อให�หน�วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย�และการทุจริตต�อ
หน�าท่ี�โดยไม�ใช�ต าแหน�งและหน�าที่�ในการเอื้อประโยชน�หรือรับสินบนแต�อย�างใด 

2.4�ด�านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร�จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล�โดย
มุ�งตอบสนองความต�องการของประชาชนด�านการบริการที่รวดเร็ว�ถูกต�อง�เสมอภาค�โปร�งใสและเป�นธรรม�ไม�ทน
ต�อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย�และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต�รวมทั้งการด าเนินการเพื่อป�องกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

2.5�ด�านคุณธรรมการท างานในหน�วยงาน�จะปลูกฝ�งค�านิยมและทัศนคติให�บุคลากรมุ�งเน�น
ผลประโยชน�ส�วนรวม�มีความรู��ความเข�าใจ�ยึดหลักคุณธรรม�จริยธรรม�น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ใน
การบริหารงานและการด าเนินชีวิต�มีความเป�นธรรมในการปฏิบัติงาน�และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล�การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน�และการบริหารสภาพแวดล�อมในการท างาน 

2.6�ด�านการสื่อสารภายในหน�วยงาน�จะส�งเสริมและพัฒนาช�องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยี
ทันสมัยมาปรับใช�ในการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนและบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองลาด�เข�าถึงข�อมูลข�าวสาร
ท่ีเกี่ยวข�องได�โดยเป�ดเผย�รวดเร็ว�ถูกต�อง�และประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนแจ�งข�อมูลข�าวสาร�เบาะแสทุจริต
ร�องเรียน�ร�องทุกข�ผ�านศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียนร�องทุกข��เทศบาลต าบลหนองลาด 

 
 
  ประกาศ�ณ�วันที่���8��มีนาคม�พ.ศ. 2564� 
 
 
     ลงชื่อ 

(นายอนุชา��ภิญญะพงษ�)� 
   �������������������ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาด�ปฏิบัติหน�าที่ 

๗ ๒๕๖๕

      (นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย)์       
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
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