
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

โดย 

 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  
อ าเภอภเูวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความ
โปรง่ใสภายในหนว่ยงาน (รอบ 6 เดอืน) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 



 
 

 
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 าบลสง
เปือย  จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
(รอบ 6 เดือน) เพ่ือสามารถน าฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย มีประสิทธิภาพ
ในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 

 
   

 



 
 

รายงานผลการด าเนนิการมาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส   
ของ  องค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย  อ าเภอภเูวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 
2564  ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์
สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ตัวชี้วัดการปรับปรุง
การท างาน  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

มาตรการ วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลการ
ด าเนนิการ 

ข้อเสนอแนะ 

มาตรการสร้างความคิด
ในการแยกประโยชน์
ส่วนตัว  และประโยชน์
ส่วนรวม 

- เสริมสร้างฐานคดิแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวม ในรูป 
แบบการจัดอบรม /จดัหา
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์   
-จัดคู่มือแนวปฏอิบัติในกา
รสใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ส านักปลดั  ม.ค. 64 – 
เม.ย. 64 

1.จัดอบรมปลูกฝัง
ฐานความคิด
แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ร่วมเมื่อวันที่ 14  
ม.ค.64 
2.จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
รณรงค์การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวมเมื่อวันที่ 
18 ก.พ.64 
3.จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติใน
การยืมใช้ทรัพย์สิน
ในการประชุม
ประจ าเดือน 
มีนาคม 2564 โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุม
ครบ 
 
 
 
 

หากมีบุคลากร
บรรจุ  
โอนย้ายเข้ามา 
ในหน่วยงาน
ควรให้ส านัก
ปลัด แจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการต่างๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 



 
 

 
มาตรการ วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผลการ

ด าเนนิการ 
ข้อเสนอแนะ 

มาตรการการเพิม่
ศกัยภาพการปฏบิตังิาน 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการเข้ารับ
การฝึกอบรม ตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
เป็นการสร้างความรู้ให้กับ
ตนเอง เพื่อพัฒนาองค์กร
ต่อไป 
- มีการประชุมสร้างองค์
ความรู้ร่วมกัน  ในการ
ประชุมประจ าเดือน  
-จัดคู่มือการปฏิบัติงานของ
แต่ละงานให้ครบ   

ส านักปลดั  ม.ค. 64 – 
เม.ย. 64 

1.ส่งเจา้หน้าท่ีเข้า
รับการอบรมทุก
สายงาน มากกว่า 
ร้อยละ 90 
2. เจ้าหน้าทีไ่ดม้ี
ส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
ประชุมในแตล่ะครั้ง 
พร้อมกับได้น าเสนอ
ผลงาน เพื่อให้
ส่วนรวมได้รบัรู ้
3.มีคูม่ือการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
ทุกสายงาน ตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 

หากมีบุคลากร
บรรจุ  
โอนย้ายเข้ามา 
ในหน่วยงาน
ควรให้ส านัก
ปลัด แจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการต่างๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน ให้
รับทราบ และ
ถือปฏิบัต ิ

มาตรการการ
ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 
 

- มีการจัดท าประกาศ
เจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือย 

ส านักปลดั  ต.ค.63 – 
เม.ย.64 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
-รอบ 12 เดือน 

มีการ
ประชาสมัพันธ์ 
ให้ครบ ทั้ง
ภายในองค์กร
และนอก
องค์กร 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการรายงานการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการป้องกนัการทจุรติ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


