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องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 



 

ค าน า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity and 

transparency assessment ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้ายคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ ละลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     
ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

        รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment ITA) ในรอบปีท่ีผ่านมา      
(ปี ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

          ในการนี้ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ าสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (good governance) สะท้อนถึงภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนท่ีสูงขึ้นต่อไป  
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การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ                  
ของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.หลักการและเหตุผล 

                ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกลในการสร้างความตระหนัก           
รู้ให้กับหน่วยงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( integrity and transparency assessment Ita)ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( integrity and transparency 
assessment Ita)ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการทุจริตเชิงรุก และ
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งส่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
มีการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๗๐) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency 
assessment Ita) ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง              
จึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๖๓) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

๒.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่ วนต าบล           
ศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ข้อมูลจากระบบ  ITAS ปี ๒๕๖๔) 

           ผลงานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล         
ศรีบุญเรือง มีคะแนนเท่ากับ ๙๑.๔๙ คะแนน อยู่ในระดับ  A  มีรายละเอียดดังนี้ 

            จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” ท่ีก าหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน 
๘๕  คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ และส าหรับการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบ คือแบบวัดกี่
รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) รวมจ านวนท้ังส้ิน ๑๐ ตัวช้ีวัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย               
( ร้อยละ ๘๕)  จ านวน ๘  ตัวช้ีวัดและต่ ากว่า (ร้อยละ ๘๕)  จ านวน  ๒ ตัวชีวัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนัก            
รู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี มุ่งเน้นสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีก
ท้ังยังค านึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               



 
      

 
       
   เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ีและคะแนนการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับ 
๑๐๐ ซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูงท่ีสุดรองลงมาคือ ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับ ๙๘.๘๙ และตัวช้ีวัดท่ีได้
คะแนนท่ีน้อยท่ีสุดในปี  พ.ศ.๒๕๖๔ คือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตจากข้อมูลสามารถ
สรุปได้ว่าจุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง            
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวช้ีวัดท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นใน
หน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน      
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึ งการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น            
เต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ใน
อนาคต และ จุดอ่อน คือ การเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทาง            
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริต   
 
 
 
 
 



๓.การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ๓.๑ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า ๘๐) มีดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี 
               ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ 
                ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อ านาจ 
                ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
                ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

     ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

                  ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงการท างาน 
                ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
     ๓.๒ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไชโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สดุ ) 
                ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
๔. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง  ๒ เคร่ืองมือ) 

๔.๑ การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal  integrity 
and Transparency Assessment IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี ๒๕๖๔) 

ตัวชี้วัด              ประเด็นการประเมิน              ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) 
ต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลภายใน 
ในการน าทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ  

หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี
ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมกีาร
จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ี
ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ ร่วมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย  

๔.๒การประเมินตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (open data integrity and 
transparency assessment OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี ๒๕๖๔) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การเปิดเผยข้อมูล ประเมินผลเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์หน่วยงาน เพื่อ

เปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบใน ๕ ประเด็นดังนี้ 
๑.ข้อมูลพื้นฐาน 
๒.การบริหารงาน 
๓.การบริหารการเงินงบประมาณ 
๔.การบริหารและพัฒนาการทรัพยากรส่วนบุคคล 
๕.การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ผูบ้ริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า 
จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้
ชัดเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมท้ังให้กลุ่ม
องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริต  
เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 



๕.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

๑.มาตรการ
ตรวจสอบใช้
ดุลพินิจ 

-จัดท ามาตรการการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
-ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ ก ากับดุแล
ติดตามการปฏิบัติงาน 
และการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย        
กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
-วิเคราะห์และบริหาร
ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบแนวทางป้องกัน 
  

๑.ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  
๒.ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและ
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓.ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาย  

งานส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

๒.มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๐และข้อมูลท่ี
ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
ตามแนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช.ก าหนด ทางเว็บ
ไซด์หลักของหน่วยงาน 
และ ช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ และสืบค้น
ข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

๑.ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช.โดยก าหนดให้มี
ช่องทางท่ีหลากหลาย
เช่น   
เช่น website ; 
facebook ฯลฯแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือ ช่องทาง
อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
๒.ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 
 

งานส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-รอบ ๓ เดือน 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๙ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

๓.ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่าจะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจ าปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจ านง
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 

      

                                    ลงช่ือ        อดิศักดิ์  บุตรี     ผู้จัดท า 
                                                                                   (นายอดิศักดิ์   บุตรี) 
                                                                          ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 

 

 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

******************************************* 
                ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (integrity Transparency Assessment ;ITA)ก าหนดตัวช้ีวัดการป้องกัน
การทุจริตโดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ก าหนด
มาตรการหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี และเพื่อเป็นการลดการ
ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี และเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจมีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้ก าหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานมีมาตรฐาน เป็นไปในทิศเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานได้ ตามหลักความโปร่งใส 
โดยก าหนดแนวทางดังนี้ 
           มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
           ๑.ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแล 
และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
             ๒.ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึด
หลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
             ๓.ก าหนดให้จัดท าคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ังในภาพรวม และใน
ระดับกระบวนงานท่ีส าคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการที่ส าคัญ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
             ๔.ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน   
 
 



             ๕.ก าหนดให้บุคลากรรายงานการด าเนินงานปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
             ๖.ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การด าเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน 
และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง 
                มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
            ๑.จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช.
ก าหนดทางเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ               
และสืบค้นข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
              ๒.ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารวบรวมตรวจสอบและเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนดดังนี้. 
            ๒.๑ส านัก/ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท า และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์และ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
            ๒.๒งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ด าเนินการน าข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของส านักงานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (integrity Transparency Assessment ;ITA) ท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 
              ๓.งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง พิจารณาการจัดท า
รูปแบบเว็บไซต์ ita ของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่
เสมอรวมถึงสรุปข้อมูลสถิติ และรายงานผลการสืบค้นเสนอต่อผู้บริหารรายไตรมาส 

             จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

                            ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔     

 
 
 

(นาย วรโชติ กล่อมจิต) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

เร่ือง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
*********************************** 

         ด้ ว ยยุ ทธศา สตร์ ช า ติ ว่ า ด้ ว ยก ารป้ อ ง กั น และป ร าบป ร ามก าร ทุจ ริ ต ร ะ ยะ ท่ี ๓                   
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) วิทยาศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับจิตจ านงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามท่ีส านักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 

         องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองจึงขอประกาศเจตจ านงการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารท่ีจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนจึงขอให้ค ามั่นท่ีน่าจะพาคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองทุกคนให้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมควบคู่กับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับรวมท้ังตอบสนองและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนและขอก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองถือปฏิบัติและด าเนินการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           ข้อ ๑ เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความต้ังใจหรือค ามั่นท่ีจะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและพร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจ านงท่ีได้แสดงไว้ 
           ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานใน
ฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐโดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้านดังนี้ 
            ๒.๑ ด้านความโปร่งใสข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้องยุติธรรมตรวจสอบได้โดย
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆได้หลากหลายช่องทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 



            ๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิดมีแต่จ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมท่ีจะรับผิดในการ
ท างานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าการขับเคล่ือนหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
            ๒.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานมีเจตจ านงสุจริตท่ีจะส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อ
หน้าท่ีโดยไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 
             ๒.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรจะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริหารท่ีรวดเร็วถูกต้องเสมอภาพโปร่งใสและเป็นธรรม
ไม่ทนต่อการทุจริตท้ังปวงและมีความละอายและความเกรงกลัวท่ีจะกระท าทุจริตรวมท้ังการด าเนินการ               
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           ๒.๕  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงานจะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวมมีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารงานและการด าเนินชีวิตมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่อง
การบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการมอบหมายงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
           ๒.๖  ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงานจะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการส่ือสาร                  
โดยน าเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีบุญเรืองเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยรวดเร็วถูกต้องและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเบาะแสทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล            
ศรีบุญเรือง 
              จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

                           ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔     

     

 
(นาย วรโชติ กล่อมจิต) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

 นา ยกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
 

  
 
 

 

   


