
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คำนำ 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

 



คำนำ 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูก
กำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 
– 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรั บปรุงพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้จัดทำ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6  เดือน ) เพื่อ
สามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์…… มีประสิทธิภาพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์

 1 เมษายน 2564 
 
 
 
 

 



  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 
2563 ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเรง่ด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาใหด้ี
ข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรปุได้ว่า มี
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีข้ึน ได้แก่ ตัวช้ีวัดการใช้อำนาจ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดการป้องกันการ
ทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัต ิ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
ม า ต ร ก า ร
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  

- จัดทำมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินจิ  
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลกัเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
-กำหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารทุกระดับ ให้
ครอบคลมุถึงการตรวจสอบ 
กำกับดูแล ติดตาม 
การปฏิบัตงิาน และการใช้
ดุลพินิจของผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัตงิาน อย่างเคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบรหิารความ
เสี่ยงเกี่ยวกบัการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ปฏิบัติงาน 
และกำหนดระบบ แนวทาง
ป้องกัน 

1. ผู้รับผิดขอบ
ดำเนินการจัดทำ
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  
2.   ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอกรบัทราบ  
3. ผูร้ับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  
 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ แนวทางการปฏิบัต ิ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
ม า ต ร ก า ร
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ 
ของพระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
ทางเว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงาน และช่องทางอื่น
ตามความเหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
และสบืค้นข้อมลูที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผูร้ับผิดชอบจัดใหม้ี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มี
ช่องทางทีห่ลากหลาย
เช่น เช่น Website, 
Facebook  ฯลฯ ควรมี
ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทาง
อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม   
2. ติดตามและตรวจสอบ
ส ถ า น ะ ข อ ง ข ้ อ มู ล
ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  
 

ป ร ะ ก า ศ
เจตจำนงการ
บริหารงานด้วย
ความซื ่อสัตย์
ส ุจร ิตอย ่างมี
ค ุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือ
คำมั่นสญัญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตยส์ุจริต โปรง่ใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจำนง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
มีคุณธรรมและโปร่งใส 
ประจำปี 2564  

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

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้  
 

มาตรการ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหต ุ
ผลผลิต ผลลัพธ ์

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

จัดทำมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินจิ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 
12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ) 

เดือนตุลาคม 
2563 

มาตรการ
ตรวจสอบการ

ใช้ดุลพินิจ 

การใช้ดุลพินจิ
ของผู้บงัคับ 
บัญชา เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบข้อบังคับ 
ประกาศ
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัตงิาน 
อย่างเครง่ครัด 

 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

- จัดทำมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ(เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน เมื่อเมื่อ
วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2563 ) 
- เผยแพร่ข้อมลูที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
เผยแพร่ต่อสาธารณชน  

เดือนตุลาคม 
2563 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะ 

รายงานผลการ
ดำเน ินงานตาม
ม า ต ร ก า ร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

 

ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

มีประกาศเจตจำนงการ
บรหิารงานด้วยความซือ่สัตย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ของผูบ้รหิารองค์การ
บรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์

เดือนตุลาคม
2563 

ประกาศเจตจำนง
การบรหิารงาน

ด้วยความ
ซื่อสัตยส์จุริต

อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 

 
 
 

ลงช่ือ………………………………………..ผูจ้ัดทำ 
    (นายอัครพล  ทิพม่อม) 

                                                              ตำแหนง่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 


