
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ ๖  เดือน) 



ค าน า 
 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำว ถือได้ว่ำเป็น
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ มีกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้
หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ ๒๑ 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
   

  เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นิคมค ำสร้อย  จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน (รอบ ๖  เดือน) เพ่ือสำมำรถน ำฐำนข้อมูลไปวิเครำะห์เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคม
ค ำสร้อย มีประสิทธิภำพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมค ำสร้อย 
เมษำยน  ๒๕๖5 

   
 
 

 
 
 
 



 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมค ำสร้อย  อ ำเภอนิคมค ำสร้อย  จังหวัดมุกดำหำร ได้
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 ที่มำผ่ำน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำร
วิเครำะห์ไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อ
ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์
สำมำรถสรุปได้ว่ำ มีประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน  

         ๒) ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
๓) ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
๔) ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล  
๕) ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต  

จึงมีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัต ิ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จัดท ำมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ  
- จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
หลักเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน  
-ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้บริหำรทุกระดับ 
ให้ครอบคลุมถึงกำร
ตรวจสอบ ก ำกับดูแล 
ติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
และกำรใช้ดลุพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศหลักเกณฑ์ 
มำตรฐำน คูม่ือกำร
ปฏิบัติงำน อย่ำง
เคร่งครดั 
- วิเครำะห์และบรหิำร
ควำมเสีย่งเกี่ยวกับกำร
ใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงำนและก ำหนด
ระบบ แนวทำงป้องกัน 

๑. ผู้รบัผิดขอบด ำเนินกำร
จัดท ำมำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ  
๒. ผู้บริหำรประกำศ
หลักเกณฑ์ หรือมำตรกำร 
เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี และ
บุคคลภำยนอกรับทรำบ  
๓. ผู้รบัผิดชอบด ำเนินกำร
เผยแพรม่ำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 
บนเว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงำน  
 

ส ำนักปลดั ร ำ ย ง ำ น ผ ลกำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำนต ำม
มำตรกำร  
-รอบ ๖ เดือน  
-รอบ ๑๒ เดือน  

   
 



มาตรการ แนวทางการปฏิบัต ิ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทำงในกำร
บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
ตำมมำตรำ ๙ ของ
พระรำชบญัญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของ 
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยต่อสำธำรณะ
ตำมแนวทำงที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
ทำงเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน และ
ช่องทำงอื่นตำมควำม
เหมำะสม เพื่อให้
ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบ 
และสืบคน้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

๑. ผู้รับผิดชอบจดัให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนบนเวบ็ไซต์
หลักของหน่วยงำนตำม
แนวทำงที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. โดยก ำหนดให้มี
ช่องทำงที่หลำกหลำยเช่น 
เช่น Website 
,Facebook  ฯลฯ ควรมี
ช่องทำงในกำรแจ้ง
เบำะแสกำรทจุริต เช่น 
สำยด่วน หรือช่องทำง
อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม  
๒. ติดตำมและตรวจสอบ
สถำนะของข้อมูลข่ำวสำร
ให้เป็นปัจจุบนั  

ส ำนักปลัด รำยงำนผลกำร
ด ำ เนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ ๓ เดือน  
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๙ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อ ย่ า ง มี คุณ ธ ร รม
และโปร่งใส 

ผู้บริหำรควรแสดงเจตจ ำนง
หรือค ำมั่นสัญญำวำ่ จะ
ปฏิบัตงิำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สจุริต โปร่งใส และ
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิ
บำล มีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกนั
แก้ไขกำรทจุริตประจ ำปีให้
ชัดเจน 

ผู้บริหำรประกำศจ ำนง
กำรบริหำรงำนดว้ยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ ำปี ๒๕๖๔  

ส ำนักปลัด รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ ๖ เดือน  
-รอบ ๑๒ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 



บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมค ำสร้อย  อ ำเภอนิคมมค ำสร้อย  จังหวัดมุกดำหำร  ได้
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
นิคมค ำสร้อยเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดดังนี้  
 

มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการ
ตรวจสอบ
การใช้
ดุลพินิจ  

จัดท ำมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สำธำรณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน  

เดือนมีนำคม 
2565 

มำตรกำร
ตรวจสอบ

กำรใช้
ดุลพินิจ 

กำรใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำ 
เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศหลักเกณฑ์ 
มำตรฐำน คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน อย่ำง
เคร่งครัด 

 

มาตรการ
เผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

- จัดท ำมำตรกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ(เผยแพร่
ข้อมูลสู่สำธำรณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน  
- เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถำนกำรณ์เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน  

เดือนมีนำคม 
2565 

มำตรกำร
เผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร เผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
-รอบ ๓ เดือน  
-รอบ ๖ เดือน 
 

 

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงาน
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

มีประกำศเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนดว้ยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมี
คุณธรรมและโปรง่ใส ของ
ผู้บริหำร องค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลชะโนดน้อย 

เดือนมีนำคม 
2565 

ประกำศ
เจตจ ำนงกำร

บริหำรงำนดว้ย
ควำมซื่อสัตย์
สุจริตอย่ำงมี
คุณธรรมและ

โปร่งใส 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ ๖ เดือน  
 

 

 
 
 


