
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 



 
 

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. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  
จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 12 
เดือน) เพ่ือสามารถน าฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี มีประสิทธิภาพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 

 
 
 



 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ในปี พ.ศ. 2563  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 

ม า ต ร ก า ร ส ร้ า ง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  

จัดท าบันทึกข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานด้วย
ด้วยความโปร่งใส 

1. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลง 
2.   ผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเผยแพร่
มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน  
 

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

ม า ต ร ก า ร ส ร้ า ง
ความเข้าใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

จัดท าบันทึก
ข้อตกลงหรือคู่มือ
ประชาสัมพันธ์ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
ยังไม่เข้าใจ 

1. ผู้รับผิดขอบ
ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลง/คู่มือ 
2.   ผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ รับทราบ  
หลักของหน่วยงาน  
 

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



 
 

มาตรการเปิดเผย
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความโปร่งใส 

จัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามหัวข้อการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครฐั  

1. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
ค าสั่ง 
2.   ผู้บริหารแจ้ง
ประกาศค าสั่ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ รับทราบ  
3. เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามค าสั่ง 
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
ค าสั่ง 
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  อ าเภอพรรณานิคม .จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้  

 
มาตรการ รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน  

 จัดท าบันทึก
ข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานด้วย
ด้วยความโปร่งใส
(เผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เมื่อ
วันที่ 12 เดือน
ตุลาคม  พ.ศ.
2563) 

เดือนตุลาคม
2563 

บันทึก
ข้อตกลงใน

การปฏิบัติงาน
ด้วยด้วยความ

โปร่งใส 

การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด
โดยเป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงใน
การปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส 

 

มาตรการสร้าง
ความเข้าใจให้ 
แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน 

จัดท าบันทึก
ข้อตกลงหรือคู่มือ
ประชาสัมพันธ์
ผู้ปฏิบัติงาน 

เดือนตุลาคม 
2563 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

รายงานผลการ
ด า เนินงานตาม
ม า ต ร ก า ร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ

 



 
 

โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เซ็น
รับทราบบันทึก
ข้อตกลง เม่ือ 

สาธารณะ 
 

มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อสร้าง
ความโปร่งใส 

จัดท าค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ให้
ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตาม
หัวข้อการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครฐั 

เดือนตุลาคม 
2563 

ค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่ให้

ผู้ปฏิบัติงาน
เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร 

การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือ
ผู้ปฏิบัติงาน
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร อย่าง
เคร่งครัดโดย
เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

 

 
 

 
ลงชื่อ………รวีวรรณ สุดเสน่หา…..ผู้จัดท า 

 (นางรวีวรรณ สุดเสน่หา) 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 


