
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

(รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอบุลราชธาน ี

 



คำนำ 
 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ดำเนินงานที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
   
  เพ ื ่อให ้การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสของหน ่วยงานภาคร ัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA)  ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
น้อย จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 
๖ เดือนแรก ปีงบ 2564) เพ่ือสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



การดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ่ของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิ เคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน 
ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดี   ขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1.มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของ

พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

ต่อสาธารณะตาม
แนวทางท่ีสำนักงาน 

ป.ป.ช. กำหนด 
ทางเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงาน และช่องทาง
อ่ืนตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 

และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

๑. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางท่ีสำนักงาน 

ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลาย
เช่น เช่น Website 

,Facebook  ฯลฯ ควร
มีช่องทางในการแจ้ง

เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทาง

อ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 

 
๒. ติดตามและ

ตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น

ปัจจุบัน 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 

-รอบ ๑๒ เดือน 

2.ประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ

โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนง
หรือคำมั่นสัญญาว่า จะ

ปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตย์
สุจริต โปรง่ใส และเปน็ไป

ตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริต

ประจำปีให้ชดัเจน 

ผู้บริหารประกาศ
เจตจำนงการ

บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรการ 
-รอบ ๑๒ เดือน 



3.มาตรการและการ
ดำเนินการในการ

บริหารจัดการความ
เสี่ยง 

-การประเมินความเสี่ยง การ
ทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกบัผลประโยชน์
ส่วนรวมของหนว่ยงาน 

-รายงานผลการดำเนนิการ
เพ่ือจัดการความเสีย่งการ

ทุจริต 

-รายงานผลการดำเนนิการ
เพ่ือจัดการความเสีย่งการ

ทุจริต 
-จดัทำคู่มือการประเมิน
ความเสีย่ง การทุจริต 

 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 

-รอบ 12 เดือน 
 

 
สรุปผลการดำเนินงาน 
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการ

ตรวจสอบตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้  
 
มาตรการ รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1.มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

- จัดทำมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ

(เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณ
บนเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงาน 
- เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง 

รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรการ 
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
-รอบ ๖ เดือน 

-รอบ 12 เดือน 
 

 

2.ประกาศ
เจตจำนงการ

บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ

โปร่งใส 

มีประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานดว้ยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ

โปร่งใส ของผูบ้ริหาร องค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

ปีงบประมาณ 
2564 

ประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานดว้ยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่าง

มีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรการ 
- รอบ 12 

เดือน 
 

 

3.มาตรการและ
การดำเนินการ
ในการบริหาร
จัดการความ

เสี่ยง 

-จดัทำคู่มือการประเมินความ
เสี่ยง การทุจริต 

-รายงานผลการดำเนนิการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ปีงบประมาณ 
2564 

มีมาตรการและ
การดำเนินการใน

การบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 

-รอบ 12 เดือน 
 

 

 



 
  


