
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
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 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ไดพั้ฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ซ่ึงเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วย งาน
ภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนิน งานที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครฐั ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

 เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จึงได้จัดทำ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เพ่ือสามารถนำ
ฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ของสานักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล…… มีประสิทธิภาพในปีถัดไป 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 
2563 ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำ
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถ
สรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
- จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  
-กำหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
ทุกระดับ ให้ครอบ 
คลุมถึงการตรวจ 
สอบ กำกับดูแล 
ติดตาม การปฏิบัติ 
งาน และการใช้
ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด  
- วิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจของผู้ 
ปฏิบัติงานและ 
กำหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน  

1. ผู้รับผิดขอบ
ดำเนินการจัดทำ
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
2. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบดา
เนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

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

 



 
 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ  

จัดให้มีช่องทางใน
การบริการข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 
๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ  
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตาม
แนวทางท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด  
ทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และ
ช่องทางอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ  
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว  

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้
มีข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางท่ีสานักงาน 
ป.ป.ช. โดยกาหนด
ให้มีช่องทางที่
หลากหลายเช่น เช่น 
Website , Line , 
Facebook ฯลฯ 
ควรมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สายด่วน 
หรือช่องทางอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม  
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะ
ของข้อมูลข่าวสารให้
เป็นปัจจุบัน  

งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย  

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 9 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส  

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจานงหรือคามั่น
สัญญาว่าจะปฏิบัติ 
งานด้วยความซื่อ 
สัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
มีการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประ
จาปีให้ชัดเจน  

ผู้บริหารประกาศ
จำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
ประจำปี 2564  

สำนักปลัด  รายงานผลการดา
เนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

มาตรส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง  

-มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
และประกาศข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกฎหมาย
กำหนด  

-มีการจัดทำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำ 
ปีงบประมาณ 2564  
-มีการประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 

กองคลัง  รายงานผลการ
ดำเนิน 



 
 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดมีดังนี้ 

 
 

 
มาตรการ 

 

รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน  
 

 
ผลการดาเนินการ  

 

 
หมายเหตุ  

 
ผลผลิต  ผลลัพธ์ 

มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  
 

จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน ประจำปีงบ 
ประมาณ 2564  
 

เดือน 
ต.ค. 63 - 
ก.ย 2564  
 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
 

การใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา เป็น 
ไปตามฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หลักเกณฑ์
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด  

 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ  
 

- จัดทำมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ(เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
- เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์เผยแพร่
ต่อสาธารณชน  

เดือน 
ต.ค. 63 - 
ก.ย 2564  
 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ  
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 9 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

 

ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงาน
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส  

มีการประกาศเจต 
จำนงการบริหารงาน 
เมื่อวันที่9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
ของผู้บริหาร อบต. 
ซับใหญ่ 

เดือน
มกราคม 
2564  
เป็นต้นไป  
 

ประกาศเจต 
จำนงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส  
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

 

มาตรส่งเสริม
ความโปร่งใส
ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง  
 

-มีการจัดทำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ 2564  
-มีการประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

เดือน 
ต.ค. 63 - 
ก.ย 2564  
 

ประกาศมาตร
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

 



 


