
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน 

1. แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
2. มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O42 ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม     
3. เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ  6  เดือน/  12  เดือน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 

 

 



 

 
ค าน า 

 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเทพา
ลัย จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ  
6  เดือน/12  เดือน) เพ่ือสามารถน าฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยมี
ประสิทธิภาพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

                                                                                                        2  มีนาคม 2564 



  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ในปี พ.ศ. 2564 ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะ
ในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งจากการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
- จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  
-ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
ทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแล 
ติดตาม 
การปฏิบัติงาน และ
การใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด 
- วิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการใช้

1. ผู้รับผิดขอบ
ด าเนินการจัดท า
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
2.   ผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด า เนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  



ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
และก าหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จดัให้มีช่องทางใน
การบริการข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 
๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณะ
ตามแนวทางที่
ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 
ทางเว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงาน และ
ช่องทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้
มีข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยก าหนดให้
มีช่องทางที่
หลากหลายเช่น เช่น 
Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
เช่น สายด่วน หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม   
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน  

งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและ

แผนงาน 

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

ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภบิาล มี
การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจ าปีให้ชดัเจน 

ผู้บริหารประกาศ
จ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส ประจ าปี 
2564  

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



  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดมีดังนี้  
 

มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณ
บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

เดือน ตุลาคม  
2563  ถึง  
มีนาคม  2564 

มาตรการ
ตรวจสอบการ

ใช้ดุลพินิจ 

การใช้ดุลพินิจ
ของ
ผู้บังคับบัญชา 
เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด 

 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

- จัดท ามาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ
(เผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 
- เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  
 
 
 
 

เดือนตุลาคม  
2563  ถึง  
มีนาคม  2564 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

รายงานผลการ
ด า เนินงานตาม
ม า ต ร ก า ร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

 



ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

มีประกาศเจตจ านง
การบริหารงานดว้ย
ความซื่อสัตย์สุจรติ
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ของผูบ้ริหาร
องค์การบริหารสว่น
ต าบลเทพาลยั 
 

เดือนตุลาคม  
2563  ถึง  
มีนาคม  2564 

ประกาศ
เจตจ านงการ

บริหารงานดว้ย
ความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ

โปร่งใส 

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

 

 

           
    ลงชื่อ………………………………………..ผู้จัดท า 

(นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก) 
                                                            ต าแหน่ง  :  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

 
 
 

 



การด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจรติ ปี 2564 
ของ องค์การบริหารสว่นต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

ความเสี่ยง :  การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์   
 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/
มาตรการการ

จัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/
วิธีการการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
 
 
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพิจารณา
อนุมัติ 
อนุญาต อาจ
มี
คณะกรรมกา
รบางท่านเอ้ือ
ประโยชน์
ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบาง
รายการที่
คุณสมบัติไม่
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์   

- การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ให้พิจาณา
คุณสมบัติของ
กรรมการ (ไม่ใช้
ผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้ขออนุญาต) 
- จัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรการการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ ให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 

จัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรการการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเทพาลัย 
เผยแพร่แก่
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
เมื่อวันที่ 1 
เดือนเมษายน
2564 

            ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



 


