
 

 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

(รอบ ๖ เดือน / ๑๒ เดือน)   
 

 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
 



 

ค าน า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity 

and transparency assessment ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าย
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ ละลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     
ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

                   เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and 
transparency assessment ITA)  ในปี พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบล       
ศรีบุญเรือง จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ( รอบ ๖ เดือน / ๑๒  เดือน ) เพื่อสามารถน าฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  (integrity and transparency assessment ITA)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง มีประสิทธิภาพในปีถัดไป   

 

 

                    

                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการวิเคราะห์             
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment 
ITA)  ในปี พ.ศ.๒๕๖๔  ท่ีผ่านมา ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน            
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  ได้แก่ ตัวชีวัดตัวช้ีวัด 
ท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูลแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    

๕.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ขั้นตอน / 

วิธีการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

๑.มาตรการใช้
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

-จัดท ามาตรการการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
-ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ ก ากับดุแล
ติดตามการปฏิบัติงาน 
และการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย        
กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
-วิเคราะห์และบริหาร
ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบแนวทางป้องกัน  

๑.ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  
๒.ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและ
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓.ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาย  

งานส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 



มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

๒.มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๐และข้อมูลท่ี
ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
ตามแนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช.ก าหนด ทางเว็บ
ไซด์หลักของหน่วยงาน 
และ ช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ และสืบค้น
ข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

๑.ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช.โดยก าหนดให้มี
ช่องทางท่ีหลากหลาย
เช่น   
เช่น website ; 
facebook ฯลฯแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือ ช่องทาง
อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
๒.ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 
 

งานส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-รอบ ๓ เดือน 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๙ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

๓.ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่าจะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจ าปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจ านง
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 



บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  ได้ด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้ 

มาตรการ 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑.มาตรการใช้
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 
 
 
 
 
 

จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณชน
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เมื่อ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๔)  

เดือน 
เมษายน 
๒๕๖๕ 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้

ดุลพินิจ 

การใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นไป
ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ
ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 

 

๒.มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณชน 

-จัดท ามาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชน 
((เผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เมื่อ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๔) 
-เผยแพร่ข้อมูลท่ี
ถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
ต่อสถานการณ์
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

เดือน 
เมษายน 
๒๕๖๕ 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อ

สาธารณชน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-รอบ ๓ เดือน 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๙ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

มีการประกาศ
เจตจ านง การ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส
ของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรี
บุญเรือง 

เดือน 
เมษายน 

    ๒๕๖๕ 

ประกาศ
เจตจ านงการ

บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ

โปร่งใส 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 

    

                                    ลงช่ือ      อดิศักดิ์  บุตรี     ผู้จัดท า 
                                                                                   (นายอดิศักดิ์   บุตรี) 
                                                                          ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 


