รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการ
ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรั บปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพื ่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and transparency
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงได้จัดทำรายงานผล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ ๖ เดือน) เพื่อสามารถนำฐานข้อมูลไป
วิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีประสิทธิภาพในปีถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

รายงานผลการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสู งใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
มาตรการ/
แนวทาง
1. การสร้ า ง
ฐานความคิ ด
การแยกแยะ
ป ร ะ โ ย ช น์
ส่ ว นตั ว และ
ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม

2. การสร้ า ง
ฐานความคิ ด
ในการใช้ด ุล ย
พิ น ิ จ ในการ
พิ จ า ร ณ า
อ น ุ ม ั ติ
อนุญาตต่างๆ

วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1.เสริมสร้างฐาน สำนักปลัด
ความคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวมใน
รูปแบบการจัด
อบรม/จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์
2.จัดทำคู่มือ
กองคลัง
แนวทางปฏิบัติ
ในการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ
1.จัดทำคู่มือการ สำนักปลัด
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน/
ห ล ั ก เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน
2.จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุล พินิ จ กำหนด
บทลงโทษหากมี
การดำเนินการใช้
ดุลยพินิจเพื่อให้

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

ต . ค . 6 3 ถึ ง 1.จั ด อบรมคุ ณ ธรรมและความ
เม.ย.64
โปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี
2564 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2563
2.จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ก าร
แยกแยะผลประโยชน์ ส ่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2564
3.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ม.ค.64 ถึง
เม.ย.64

1.ทุกส่วนราชการได้ จัดทำคู่มือการ
การปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์มาตรฐาน
ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ อบต.
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
2.จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุ ล พิ นิ จ และเผยแพร่ ใ ห้ บ ุ ค ลากร
ทราบและถือปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
หากมีการ
บรรจุ / โอน/
ย้าย ให้ ส ำนัก
ปลั ด แจ้ ง ให้
ท ร า บ ถึ ง
แนวทาง
มาตรการ
ต่างๆดังกล่าว
ของหน่วยงาน

-2มาตรการ/
แนวทาง

3.สร้างการรับรู้
การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
ตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ.2540

วิธีการ
ดำเนินการ
ให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์จากใช้
ดุลยพินิจ

ผู้รับผิดชอบ

จัดให้มีช่องทางใน สำนักปลัด
การบริการข้อมูล
ข่าวสารตาม
มาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และข้อมูล
ที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตาม
แนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด
ทางเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
และช่องทางอื่น
ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้ ว น ถู กต้อง
ทั น สมั ย ได้ อย่ า ง
สะดวกและ
รวดเร็ว

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ม.ค.64 ถึง
มี.ค.64

ผู้รายงาน

ผลการดำเนินการ

1.จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ กำหนดผู้รับ ผิดชอบใน
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ อบต.
เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564
2. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ
ห น ่ ว ย ง า นใ ห ้ ม ี ค ว าม ทั น สมั ย
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ
มี ข ่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื ่ อ สาร
ร้องเรียนร้องทุกข์
เมื่อวันที่ 20 กมภาพันธ์ 2564

ข้อเสนอแนะ

มาตรการ
แนวทางการปฏิบัติ
มาตรการตรวจสอบ - จัดทำมาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
- จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
-กำหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารทุกระดับ
ให้ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กำกับดูแล
ติดตามการปฏิบัติงาน
และการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหลักเกณฑ์
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด
- วิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัตงิ านและกำหนด
ระบบ แนวทางป้องกัน

มาตรการ
แนวทางการปฏิบัติ
มาตรการเผยแพร่ จัดให้มีช่องทางในการ
ข้อมูลต่อสาธารณะ บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ผู้รับผิดขอบดำเนินการ
จัดทำมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ
๒. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอกรับทราบ
๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
เผยแพร่มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด

ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด

การกำกับติดตาม
รายงานผลการ
ดำเนิ น งานตาม
มาตรการ
-รอบ ๖ เดือน
-รอบ ๑๒ เดือน

การกำกับติดตาม
รายงานผลการ
ดำเนิ น งานตาม
มาตรการ

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่ า งมี ค ุ ณ ธรรม
และโปร่งใส

มาตรการป้องกัน
การรับสินบน

มาตรการ

พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณะ
ตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด
ทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และ
ช่องทางอื่นตามความ
เหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนง
หรือคำมัน่ สัญญาว่า จะ
ปฏิบัตงิ านด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจำปีให้
ชัดเจน
- จัดทำมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
-จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางที่สำนักงาน
ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลายเช่น
เช่น Website
,Facebook ฯลฯ ควรมี
ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น
สายด่วน หรือช่องทาง
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
๒. ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบนั

แนวทางการปฏิบัติ

-รอบ ๓ เดือน
-รอบ ๖ เดือน
-รอบ ๙ เดือน
-รอบ ๑๒ เดือน

ผู้บริหารประกาศจำนง
การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส
ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักปลัด

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ ๖ เดือน
-รอบ ๑๒ เดือน

๑.ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
จัดทำมาตรการป้องกัน
การรับสินบน
๒.ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
บุคคลภายนอกรับทราบ

สำนักปลัด

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ ๓ เดือน
-รอบ ๖ เดือน
-รอบ ๑๒ เดือน

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

การกำกับติดตาม

กำหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารทุกระดับ
ให้คลอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหลักเกณฑ์
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด
-วิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ใช้ดุลยพินจิ ของ
ผู้ปฏิบัตงิ านและ
กำหนดระบบ แนวทาง
ป้องกัน
มาตรการส่ ง เสริ ม -จัดทำมาตรการ
ความโปร่งใสในการ ส่งเสริม
จัดซื้อจัดจ้าง

๓.ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
เผยแพร่มาตรการบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานและปิด
ประกาศประชาสัมพันธ์

กองคลัง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองสูงใต้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้
มาตรการ
มาตรการ
ตรวจสอบ
การใช้
ดุลพินิจ

มาตรการ
เผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ

รายละเอียดการ
ดำเนินงาน
จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

- จัดทำมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ(เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
- เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
ประกาศ
มีประกาศเจตจำนงการ
เจตจำนงการ บริหารงานด้วยความ
บริหารงาน ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
ด้วยความ
คุณธรรมและโปร่งใส ของ
ซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหาร องค์การบริหาร
อย่างมี
ส่วนตำบลหนองสูงใต้
คุณธรรมและ
โปร่งใส

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
เดือนมกราคม
2564

เดือน มกราคม
2564

เดือนธันวาคม
256๓

ผลการดำเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
มาตรการ การใช้ดุลพินิจของ
ตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชา
การใช้
เป็นไปตาม
ดุลพินิจ กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหลักเกณฑ์
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด
มาตรการ รายงานผลการ
เผยแพร่ ดำเนินงานตาม
ข้อมูลต่อ มาตรการ เผยแพร่
สาธารณะ ข้อมูลต่อสาธารณะ
-รอบ ๓ เดือน
-รอบ ๖ เดือน

ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ ๓ เดือน
-รอบ ๖ เดือน

หมายเหตุ

มาตรการ
มาตรการ
ตรวจสอบ
การใช้
ดุลพินิจ

รายละเอียดการ
ดำเนินงาน
จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
เดือนมกราคม
2564

ผลการดำเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
มาตรการ การใช้ดุลพินิจของ
ตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชา
การใช้
เป็นไปตาม
ดุลพินิจ กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหลักเกณฑ์
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด

หมายเหตุ

