มาตรการส่งเสริมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คานา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้า นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสาคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
รายงานฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่
ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบ ลสะแกราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จาสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิง
บวกให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
18 ตุลาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบัน การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:
ITA) ได้ถูกกาหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2565) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และ มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วย งานภาครัฐ มีการ
ดาเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสาคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตาบลสะแก
ราชจึงได้จัดทารายงาน การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่ว ยงาน
ภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอด
ถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
2. การวิเคราะห์ผลประเมิน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะแกราช อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยง านองค์การบริหารส่วน
ตาบลสะแกราช มีค่าคะแนนเท่ากับ 75.96 คะแนน อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการ ปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช มีคะแนนรวม 75.96 อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การ ใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่าสุด เท่ากับ 77.07 ซึ่ง
หน่วยงานต้องมีการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทะเบียนการยืม การอนุมัติ การยืม ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และเสริมสร้า งวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม ต้องมีการกากับดุแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงให้นาข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและ
ปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน
2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่าสุด เท่ากับ 40.34 ซึ่งหน่วยงาน
ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานใน เรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางสื่อสารกับทางอบต. ปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการดาเนินงาน /การ
ให้บริการดีขึ้น ,มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน และมีความโปร่งใสมากขึ้น
3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าคะแนน 93.75 ซึ่งในด้านการป้องกัน
การทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจานงหรือคามั่นสัญญาว่า จะป ฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจาปีให้ชัดเจน และเผยแพร่
ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 80) มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด)
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ)
4.1 การประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
การใช้
การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการ หน่วยงานต้องมีการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐาน
ทรัพย์สินของ แก้ไขปัญหาการทุจริต ผู้บริหารสูงสุด ให้
การปฏิบัติงาน ทะเบียนการยืม การอนุมัติ
ราชการ
ความสาคัญ กับการต่อต้านการทุจริต ทบทวน การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ และ
นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทาแผนงานด้าน จริยธรรม ต้องมีการกากับดุแลและตรวจสอบ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงให้
หน่วยงาน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่าย
นาข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและ
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป ภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุง
ปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานของท่านให้ชัดเจน
หน่วยงาน สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน
ติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างสะดวก และ
ตรงไปตรงมา สามารถได้

4.2 การประเมินตาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ประเด็นการประเมิน
ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มา
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางสื่อสาร
กับทางอบต. และขั้นตอนการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ ,มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการทางาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
หน่วยงานต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน การเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน มีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง
สื่อสารกับทางอบต. ปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการดาเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น ,มีการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินงาน ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน และ
มีความโปร่งใสมากขึ้น

4.3 การประเมินตาม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น
ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. การบริหารงาน
3. การบริหารการเงิน
งบประมาณ
4. การบริหารและพัฒนาการ
ทรัพยากรบุคคล
5. การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
ผู้บริหารควรแสดงเจตจานงหรือ
คามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจาปีให้ชัดเจน
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง
ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและคว ามโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ในปี 2565
มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ
มาตรการตรวจสอบ - จัดทามาตรการ
1. ผู้รับผิดขอบ
การใช้ดุลพินิจ
ตรวจสอบการใช้
ดาเนินการจัดทา
ดุลพินิจ
มาตรการตรวจสอบ
- จัดทาคู่มือการ
การใช้ดุลพินิจ
ปฏิบัติงานหรือ
2. ผู้บริหาร
หลักเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงาน
หรือมาตรการ เพื่อให้
-กาหนดบทบาท
เจ้าหน้าที่ และ
หน้าที่ของผู้บริหาร บุคคลภายนอก
ทุกระดับ ให้
รับทราบ
ครอบคลุมถึงการ
3. ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ กากับดูแล ดาเนินการเผยแพร่
ติดตาม
มาตรการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน และ การใช้ดุลพินิจ บน
การใช้ดุลพินิจของ เว็บไซต์หลักของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ หน่วยงาน
เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด
- วิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
และกาหนดระบบ
แนวทางป้องกัน

ผู้รับผิดชอบ

การกากับติดตาม

สานักปลัด

รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
มาตรการ

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ

จัดให้มีช่องทางใน
1. ผู้รับผิดชอบจัดให้
การบริการข้อมูล
มีข้อมูลเผยแพร่ต่อ
ข่าวสารตามมาตรา สาธารณชนบน
๙ ของ
เว็บไซต์หลักของ
พระราชบัญญัติ
หน่วยงานตาม
ข้อมูลข่าวสารของ
แนวทางที่สานักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ป.ป.ช. โดยกาหนดให้
และข้อมูลที่ต้อง
มีช่องทางที่
เปิดเผยต่อสาธารณะ หลากหลายเช่น เช่น
ตามแนวทางที่
Website
สานักงาน ป.ป.ช.
,Instagram ,
กาหนด
Facebook ฯลฯ
ทางเว็บไซต์หลักของ ควรมีช่องทางในการ
หน่วยงาน และ
แจ้งเบาะแสการทุจริต
ช่องทางอื่นตามความ เช่น สายด่วน หรือ
เหมาะสม เพื่อให้
ช่องทางอื่นๆ ตาม
ประชาชนสามารถ ความเหมาะสม
ตรวจสอบ
2. ติดตามและ
และสืบค้นข้อมูลที่ ตรวจสอบสถานะของ
ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ทันสมัย ได้อย่าง
ปัจจุบัน
สะดวกและรวดเร็ว
ประกาศเจตจานง ผู้บริหารควรแสดง ผู้บริหารประกาศ
การบริหารงานด้วย เจตจานงหรือคามั่น จานงการบริหารงาน
ความซื่อสัตย์สุจริต สัญญาว่าจะปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์
อย่างมีคุณธรรมและ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สุจริตอย่างมีคุณธรรม
โปร่งใส
โปร่งใส และเป็นไปตาม และโปร่งใส ประจาปี
หลักธรรมมาภิบาล มี 2565
การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจาปีให้ชัดเจน

สานักปลัด

รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

สานักปลัด

รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
มาตรการ

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2565 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กาหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคว ามโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กา หนดมาตรการหรือ
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพิ
นิจมี
มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช อาเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา เป็นไปด้วย
ความ โปร่งใส ตามแนวทางการประเ มินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา
เนินงานของหน่วยงาน
จึงได้กาหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการ
ทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดา เนินงานมีมาตรฐาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานได้ตามหลักความโปร่งใส โดยกาหนดแนวทางดังนี้
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
1. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กากับดูแล และ
ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
2. กาหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดย ยึดหลัก
ความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม
3. กาหนดให้จัดทาคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัตงิ านของบุคลากร ทั้งในภาพรวม และในระดับ
กระบวนงานที่สาคัญ รวมถึงคู่มอื หรือมาตรฐานในการให้บริการที่สาคัญ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริมให้มีการนา เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน
5. กาหนดให้บุคลากรรายงานการดา เนินงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เ กี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตา มลาดับ เพื่อให้ เจ้าหน้า ที่

ผู้รับผิดชอบดาเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารที่
รับผิดชอบ
6. กาหนด ให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การดา เนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้อง เปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่สา นักงาน ป .ป.ช. กาหนด ทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
๒. กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทารวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ดังนี้
๒.๑ สานัก /ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดทา และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ และ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๒.๒ งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน สานักปลัด ดาเนินการนาข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของสานักงานตามหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ที่สานักงาน ป .ป.ช.
กาหนด
3. งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน สานักปลัด พิจารณาการจัดทารูปแบบเว็บไซต์
ITA ของหน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงสรุป
ข้อมูลสถิติ และรายงานผลการสืบค้นเสนอต่อผู้บริหารรายไตรมาส
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
เรื่อง ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
...........................................................
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที๓่ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็ นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่ ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช จึง
แสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราชต่อไป และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช จึงได้ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสะแกราช เพื่อกาหนดเป็นนโยบายคุณธ รรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตาบล
สะแกราช ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช ดังนี้

๑. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

๒. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

๓. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

๔. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

๕. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้
๑) มีการกาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ และแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ
๒) มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
๓) มีการปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
๑) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต
ของทางราชการอย่างน้อย ๓ ช่องทาง
๒) มีคณะทางานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร
๓) มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
๔) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทามาตรฐานความโปร่งใส
๕) มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
การตรวจสอบการทางานภายในองค์กร
๑) มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร
๒) มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ
๓) มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่กาหนด
ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
๑) มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
๒) มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
๓) มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
๔) มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
มากกว่า ๒ ช่องทาง
มีกาหนดมาตรฐานการให้บริการ และการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ
๑) มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน
๒) มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน
๓) มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช

