
     

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
  

ที ่ สน 77701 /  279                  วันที่    10   เมษำยน  2565 
 

เรื่อง     รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
     

ต้นเรื่อง 
 ตำมที่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำลได้เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
(ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๑๐  ตัวชี้วัด  
โดยก ำหนดวิธีกำรประเมินจ ำนวน  ๓  เครื่องมือ  ประกอบด้วย  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT ) แบบ
วัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก  (EIT)   แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  (OIT)  ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำลอยู่ในระดับ  AA  หรือคิดเป็นคะแนน  98.89   ไปแล้วนั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี

งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำลอยู่ในระดับ  AA  หรือคิดเป็นคะแนน  98.89  
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำลได้ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสแล้วพบว่ำ  มี
ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ดังนั้น  จึงจ ำเป็นต้องน ำข้อบกพร่องนี้ไปปรับปรุงให้ดียิ่ งขึ้นต่อไป  ตำม
รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 

1. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  โดยจัดท ำมำตรกำรยืมทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 พร้อมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบและถือปฏิบัติและผ่ำนทำงเว็บไซต์หลัก 

2. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยจัดท ำมำตรำกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย เช่น ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน 
มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีช่องทำงให้แสดงส่งควำมคิดเห็น และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เป็น
แบบ 2 ทำง ที่สำมำรถถำม-ตอบได้ รวมถึงมีช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
ด้วย 

 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเรื่องประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน  (ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย
ต่อไป            

 
              จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                 
            (นำยเชิดชัย   ไกยะษำ) 

           นิติกรปฏิบัติกำร 
/หน้ำ 2 ควำมเห็น... 

 



 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

 ........................................................................................................................................                                  

                                ลงชื่อ      
                (นำงสำวพรลภัส  ทวีพงศพ์จนำ) 

                                            หัวหน้ำส ำนักปลัด 
                                                                               10  เม.ย.65 
 
 

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

 ........................................................................................................................................                                  

                                ลงชื่อ  
      (นำงจีระกิตต ์  งอยจันทร์ศรี) 

      รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำ่งอย  
                                                                               10  เม.ย.65 

ค าสั่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

 ........................................................................................................................................ 

                                       ลงชื่อ  
          (นำงภัทรำพร ทัศคร) 

    ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
                                                                               10  เม.ย.65 

ค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

 ........................................................................................................................................ 

                                       ลงชื่อ  
           (นำยเรืองทรัพย ์งอยจันทร์ศรี) 

    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
                                                                               10  เม.ย.65 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6  เดือน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

 

 



ค าน า 
 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำว ถือได้ว่ำเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงำนภำครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้มี
กำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ มีกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เ พ่ื อ ใ ห้ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ                                 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเต่ำงอย จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน (รอบ 6  เดือน) เพ่ือสำมำรถน ำฐำนข้อมูลไปวิเครำะห์เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ของส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำ
งอย มีประสิทธิภำพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 

7 เมษำยน 2565 
 
 

 



  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย อ ำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี 
พ.ศ. 2563 ที่มำผ่ำน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในกำร
จัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์
สำมำรถสรุปได้ว่ำ มีประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อ ำนำจ ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และ
ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต จึงมีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

กา ร ใช้ ท รั พย์ สิ น
ของราชการ 
 

- จัดท ำมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของ
รำชกำร 
- จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
หลักเกณฑ์มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนในกำร
ยืมทรพัย์สินของ
รำชกำร  
-ก ำหนดบทบำท
หน้ำที่ของผู้บริหำร
ทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงกำร
ตรวจสอบ ก ำกับ
ดูแล ติดตำม 
กำรปฏิบัติงำน ยืม
ทรพัย์สินของ
รำชกำร  
และ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศหลักเกณฑ์ 
มำตรฐำน คู่มือกำร

1. ผู้รับผิดขอบ
ด ำเนินกำรจัดท ำ
มำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร 
2.   ผู้บริหำร
ประกำศหลักเกณฑ์ 
หรือมำตรกำร เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ และ
บุคคลภำยนอก
รับทรำบ  
3. ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรเผยแพร่
มำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน  
 

ส ำนักปลัด รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  



ปฏิบัติงำน อย่ำง
เคร่งครัด 
- วิเครำะห์และ
บริหำรควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรใช้
ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงำน 
และก ำหนดระบบ 
แนวทำงป้องกัน 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จดัให้มีช่องทำงใน
กำรบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรตำมมำตรำ 
๙ ของ
พระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของ 
รำชกำร พ.ศ. 
๒๕๔๐ และข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อ
สำธำรณะตำม
แนวทำงท่ีส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด 
ทำงเว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงำน และ
ช่องทำงอ่ืนตำม
ควำมเหมำะสม 
เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้
มีข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนตำม
แนวทำงท่ีส ำนักงำน 
ป.ป.ช. โดย
ก ำหนดให้มีช่องทำง
ที่หลำกหลำยเช่น 
เช่น Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมีช่องทำงในกำร
แจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต เช่น สำยด่วน 
หรือช่องทำงอ่ืนๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 
  
2. ติดตำมและ
ตรวจสอบสถำนะ
ของข้อมูลข่ำวสำรให้
เป็นปัจจุบัน  

งำนประชำสัมพันธ์
กองวิชำกำรและ

แผนงำน 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

 
  บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย อ ำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร ได้ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย เรียบร้อยแล้ว 
รำยละเอียดมีดังนี้  



 
มาตรการ รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 
 

จัดท ำมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของ
รำชกำร (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สำธำรณ
บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำน 
เมื่อวันที่ 7 เดือน 
เมษำยน พ.ศ.
2565 ) 

เดือนเมษำยน 
2565 

มำตรกำร
ตรวจสอบกำร
ใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

กำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรให้
ผู้บังคับบัญชำ 
เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ประกำศ 
หลักเกณฑ์ 
มำตรฐำน คู่มือ
กำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงเคร่งครัด 

 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

- จัดท ำมำตรกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ
(เผยแพร่ข้อมูลสู่
สำธำรณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน เมื่อ
วันที่ 7 เดือน 
เมษำยน พ.ศ.
2565 ) 
- เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันต่อสถำนกำรณ์
เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน  

เดือนเมษำยน 
2565 

มำตรกำร
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะ 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
ม ำ ต ร ก ำ ร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ 
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

 

ลงชื่อ  ผู้จัดท ำ 
    ( นำยเชิดชัย ไกยะษำ) 
ต ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติกำร 


