
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน (รอบ 6 เดือน)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร



คํานํา

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักรูใหกับ
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:
ITA) ไดถูกกําหนดใหเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกลาว ถือไดวาเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก และมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการ
ดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) ในป พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
(รอบ 6  เดือน/12 เดือน) เพ่ือสามารถนําฐานขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
มีประสิทธิภาพในปถัดไป

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เมษายน 2563



องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในป
พ.ศ. 2562 ที่มาผาน ประกอบดวย ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตอง
พัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึงขอเสนอแนะในการ
จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งจากการวิเคราะห
สามารถสรุปไดวา มีประเด็นที่ตองพัฒนาใหดีข้ึน ไดแก ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม

มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ

- จัดทํามาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ
- จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
-กําหนดบทบาท
หนาที่ของผูบริหาร
ทุกระดับ ให
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กํากับดูแล
ติดตาม
การปฏิบัติงาน และ
การใชดุลพินิจของ
ผูใตบังคับบัญชา ให
เปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ มาตรฐาน
คูมือการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด
- วิเคราะหและ
บริหารความเสี่ยง
เก่ียวกับการใช

1. ผูรับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ
2. ผูบริหาร
ประกาศหลักเกณฑ
หรือมาตรการ เพ่ือให
เจาหนาที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ
3. ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ บน
เว็บไซตหลักของ
หนวยงาน

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดํ า เนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน



ดุลพินิจของ
ผูปฏิบัติงาน
และกําหนดระบบ
แนวทางปองกัน

มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ

จัดใหมีชองทางใน
การบริการขอมูล
ขาวสารตามมาตรา
๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และขอมูลที่ตอง
เปดเผยตอสาธารณะ
ตามแนวทางที่
สํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด
ทางเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน และ
ชองทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพ่ือให
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ
และสืบคนขอมูลที่
ครบถวน ถูกตอง
ทันสมัย ไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

1. ผูรับผิดชอบจัดให
มีขอมูลเผยแพรตอ
สาธารณชนบน
เว็บไซตหลักของ
หนวยงานตาม
แนวทางที่สํานักงาน
ป.ป.ช. โดยกําหนดให
มีชองทางที่
หลากหลายเชน เชน
Website
,Instagram ,
Facebook ฯลฯ
ควรมีชองทางในการ
แจงเบาะแสการทุจริต
เชน สายดวน หรือ
ชองทางอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ขอมูลขาวสารใหเปน
ปจจุบัน

งานประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ

แผนงาน

รายงานผลการ
ดํ า เนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 3 เดือน
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน

ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต
อยางมีคุณธรรมและ
โปรงใส

ผูบริหารควรแสดง
เจตจํานงหรือคํามั่น
สัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต
โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมมาภบิาล มี
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันแกไขการ
ทุจริตประจําปใหชดัเจน

ผูบริหารประกาศ
จํานงการบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตย
สุจริตอยางมีคุณธรรม
และโปรงใส ประจําป
2563

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



บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการตาม
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรียบรอย
แลว รายละเอียดมีดังนี้

มาตรการ รายละเอียดการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ
ผลผลิต ผลลัพธ

มาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ

จัดทํามาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ (เผยแพร
ขอมูลสูสาธารณ
บนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน
เมื่อวันที่ 1 เดือน
เมษายน พ.ศ.
2563 )

เดือนเมษายน
2563

มาตรการ
ตรวจสอบการ

ใชดุลพินิจ

การใชดุลพินิจ
ของ
ผูบังคับบัญชา
เปนไปตาม
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ
ขอบังคับ
ประกาศ
หลักเกณฑ
มาตรฐาน คูมือ
การปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด

มาตรการ
เผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ

- จัดทํามาตรการ
เผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ
(เผยแพรขอมูลสู
สาธารณบน
เว็บไซตหลักของ
หนวยงาน เมื่อ
วันที่ 1 เดือน
เมษายน พ.ศ.
2563 )
- เผยแพรขอมูลที่
ถูกตอง รวดเร็ว
ทันตอสถานการณ
เผยแพรตอ
สาธารณชน

เดือนเมษายน
2563

มาตรการ
เผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ

รายงานผลการ
ดํา เนินงานตาม
ม า ต ร ก า ร
เผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ
-รอบ 3 เดือน
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน



ประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความซ่ือสัตย
สุจริตอยางมี
คุณธรรมและ
โปรงใส

มปีระกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจรติ
อยางมีคุณธรรมและ
โปรงใสของผูบริหาร
องคการบริหารสวน
ตําบลหลบุเลา

เดือนเมษายน
2563

ประกาศ
เจตจํานงการ

บริหารงานดวย
ความซื่อสัตย
สุจริตอยางมี
คุณธรรมและ

โปรงใส

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

ลงชื่อ วิมล  คําศรีพล ผูจัดทํา
(นางสาววิมล  คําศรีพล)

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ


