
 
รายงานผลการด าเนนิการตามมาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส 

ภายในหนว่ยงาน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลกดุแห่ 
อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในกรสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฝนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้ 
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี 
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ 
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จึงได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือสามารถน าฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ มีประสิทธิภาพ 
ในปีถัดไป 
 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
 
 
 
 
 



 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ด าเนินการวิเคราะห์คุณธรรม
และความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ๒๕๖3 ที่มาผ่าน 
ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มี
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
มาตรการ แนวทางการปฏบิตัิ ขั้นตอน/วธิกีาร

ปฏบิตั ิ
ผูร้บัผดิชอบ การก ากับตดิตาม 

มาตรการป้องกันการ
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการและข้อ
ปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดท า ป้องกันการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการและข้อปฏิบัติ
ในการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
- จัดท าคู่มือการขอใช้
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการและข้อปฏิบัติ
ในการยืมทรัพย์สินของ
ทาราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
มาตรการป้องกันการ 
ใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการและข้อ
ปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทาง 
ราชการ 
2. ผู้บริหาร ปฏิบัติ
ในการยืม ประกาศ
หลักเกณฑ์หรือ
มาตรการ เพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก 
รับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ 
มาตรการฯ บน 
เว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตร 
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มาตรการ แนวทางการปฏบิตัิ ขั้นตอน/วธิกีารปฏบิตั ิ ผูร้บัผดิชอบ การก ากับตดิตาม 
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางใน
การบริการบริการ
ข้อมูลข่างสารตาม
มาตรการ 9 ของ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
และข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยต่อ
สาธารณะตาม
แนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด ทาง
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และ
ช่องทางอ่ืนตาม
ความเหมาะสม
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยก าหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น Website, 
Instagram, Facebook 
ฯลฯ ควรมีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สายด่วน 
หรือช่องทางอ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม  
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตร 
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลัก           
ธรรมาภิบาล มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันแก้ไข
การทุจริตประจ าปี
ให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
มีคุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

 



 บัดนี้ องค์การลบริหารส่วนต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดมีดังนี้ 

มาตรการ รายละเอยีด
การด าเนนิงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิการ หมายเหต ุ
ผลผลติ ผลลัพธ ์

มาตรการป้องกัน
การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ
และข้อปฏิบัติใน
การยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ
ไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

จัดท ามาตรการ
ป้องกันการใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
และข้อปฏิบัติ
ในการยืม
ทรัพย์สินของ
ทางราชการไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
(เผยแพร่ข้อมูล
สู่ธารณบน
เว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 3 
เมษายน พ.ศ.
2563) 

เดือนเมษายน 
2563 

มาตรการ
ป้องกันการใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการและ
ข้อปฏิบัติในการ
ยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราช
เป็นไปตาม
กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
ประกาศ
หลักเกณฑ์
มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 

 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

- จัดท า
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
(เผยแพร่ข้อมูล
สู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
เมื่อ วันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ.
2563) 
- เผยแพร่
ข้อมูลที่ถูกต้อง
รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

เดือนมกราคม 
2563 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

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

 



มาตรการ รายละเอยีด
การด าเนนิงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิการ หมายเหต ุ
ผลผลติ ผลลัพธ ์

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

มีประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส ของ
ผู้บริหาร
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุด
แห่ 

เดือนมกราคม 
2564 

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

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

 

 


