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คํานํา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

รายงานฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีท่ี
ผ่านมา (ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะใน
การจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

ในการน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานฉบับน้ีจําสามารถยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิง
บวกให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงข้ึนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
กุมภาพันธ์ 2564



1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment: ITA) ได้ถูกกําหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซ่ึงเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลดโอกาสที่
จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.
ศ. 2561 – 2580)

เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม จึงได้
จัดทํารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีท่ีผ่านมา (ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ี
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ข้ึน

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563)

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนน
หอม มีค่าคะแนนเท่ากับ 74.12 คะแนน อยู่ในระดับ C มีรายละเอียดดังนี้

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริตมขี้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดทํามาตรการในการป้องกันปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้นํา
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน จึงควรดําเนินการดังน้ี 1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 2) ประสิทธิภาพการส่ือสาร จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจน
และต่อเน่ือง 3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก
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1. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้
ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจําปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ ได้คะแนนเท่ากับ 90.97 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด รองลงมา
คือ ตัวช้ีวัดการไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 90.64 และตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดในปี พ.ศ.
2563 คือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 53.67 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าจุดแข็งของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร คือ การใช้อํานาจ เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลาการเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การ
ซ้ือขายตําแหน่ง หรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพอ้ง
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และจุดอ่อน คือ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน
ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่า 80) มีดังนี้

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อํานาจ
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด)
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
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4. ประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีข้ึน (ท้ัง 3 เครื่องมือ)
4.1 การประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and

Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563)

4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563)

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา
การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้
อํานาจของผู้บริหารของตนเอง ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ การใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บัญชา
เพื่อการบริหารงานบุคคล

ควรมีการอบรมเพ่ือให้ความรู้และซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานอย่างโปร่งใส
ในหน่วยงานให้บ่อยข้ึน

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา
การปรับปรุงการ
ทํางาน

เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ไม่เลือกปฏิบัติ

ควรดาํเนินการดงัน้ี

1) คุณภาพการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบบ
และข้ันตอนการให้บริการงาน
ด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง และ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสมํ่าเสมอ
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง



- 5 -

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563)

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา
3) การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือให้
คําแนะนําในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา
การเปิดเผยข้อมูล ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. การบริหารงาน
3. การบริหารการเงินงบประมาณ
4. การบริหารและพัฒนาการทรัพยากรบุคคล
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ควรดาํเนินการดงัน้ี

การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูล
พื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานท่ัวไป
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชน
ท่ัวไป และการให้บริการผ่านระบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ตําแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานโดยตรง
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5.ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานให้ดีขึ้น

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา
2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมาเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการกํากับติดตาม
การนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ท่ีสําคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ

- จัดทํามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-กําหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารทุก
ระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กํากับ
ดูแล ติดตาม
การปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด

1. ผู้รับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
2. ผู้บริหาร
ประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12
เดือน
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม

- วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
และกําหนดระบบ แนวทางป้องกัน

3. ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
เผยแพร่มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

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

มาต ร ก า ร เ ผ ย แพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ

จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลท่ีต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และ
ช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบ
และสืบค้นข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

1. ผู้รับผิดชอบจัด
ให้มีข้อมูลเผยแพร่
ต่อสาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช.
โดยกําหนดให้มี
ช่องทางท่ี
หลากหลายเช่น
เช่น Website
,Instagram ,
Facebook ฯลฯ
ควรมีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแส
การทุจริต เช่น
สายด่วน หรือ
ช่องทางอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะ
ของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน

งาน
ประชาสัมพัน
ธ์กองวิชาการ
และแผนงาน

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 3 เดือน
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-ร อ บ 12
เดือน
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ลงชื่อ………………………………………..ผู้จัดทํา
(นางสาววัชรี หล่อนสิ่ว)

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม

ประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส

ผู้บรหิารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาว่า
จะปฏบิตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจดัทําแผน
ปฏบิตัิการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจําปีให้
ชัดเจน

ผู้บริหารประกาศ
จํานงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส
ประจําปี 2563

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



ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กําหนดตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริตโดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กําหนด
มาตรการหรือ แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการลดการ
ใช้ดุลพินิจมีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน จึงได้กําหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดําเนินงานมีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อกําหนด
แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานได้ตามหลักความโปร่งใส โดยกําหนดแนวทางดังนี้

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
1. กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กํากับดูแล

และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ข้ันตอนท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด

2. กําหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึด
หลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม

3. กําหนดให้จัดทําคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ังในภาพรวม และใน
ระดับกระบวนงานท่ีสําคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการที่สําคัญ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน

3. ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน

4. กําหนดให้บุคลากรรายงานการดําเนินงานปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบดําเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อ
ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ
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6. กําหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การดําเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เก่ียวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
และข้ันตอนท่ีเกี่ยวข้อง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และ
สืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

๒. กําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักในการจัดทํารวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผย
ข้อมูล ต่อสาธารณะตามแนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ดังนี้

๒.๑ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ต้องจัดทํา และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ และ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๒.๒ งานประชาสัมพันธ์สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ดําเนินการนําข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของสํานักงานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด

3. งานประชาสัมพันธ์สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม พิจารณาการจัดทํา
รูปแบบเว็บไซต์ ITA ของหน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่
เสมอรวมถึงสรุปข้อมูลสถิติ และรายงานผลการสืบค้นเสนอต่อผู้บริหารรายไตรมาส

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ………………………………..
(นายบุญเถิง เภาโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -
2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กําหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน แสดงเจตจํานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สํานักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม จึงขอประกาศเจตจํานงทางการเมือง ในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่ตําบลโนนหอม อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คําม่ันที่จะนําพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ใน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน และขอกําหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อท่ี 1 เจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ท้ังต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคํามั่นที่จะนําพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจํานงท่ีได้แสดงไว้

ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานในฐานะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐกําหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ใน
ฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งม่ันพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้

2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย
ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
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2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการ
ทํางาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าการขับเคล่ือนหน่วยงาน
ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริต
ต่อหน้าท่ี โดยไม่ใช้ตําแหน่งและหน้าท่ี ในการเอ้ือประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด

2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
ไม่ทนต่อการทุจริตท้ังปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทําทุจริต รวมทั้งการดําเนินการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

2.5 ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารงานและการดําเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานใน
เรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน

2.6 ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการส่ือสารโดยนํา
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลโนน
หอม เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร เบาะแสทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตําบลโนน
หอม
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ลงชื่อ….........……………………………..
(นายบุญเถิง เภาโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม


