รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้
ให้กับหน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integity and transparency Assessment : ITA)
ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำวถือได้ว่ำเป็น มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงำนภำครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ
ได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐมี
กำรดำเนินงำนที่มุ่งให้เกิด ประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ใน
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธ์ศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 25612580)
เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency
Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำงจึง
ได้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนเพื่อนำ
ฐำนข้อมูลไปวิเครำะห์เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessmen : ITA) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง มีประสิทธิภำพในปีถัดไป

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง อำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and transparency
Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำ ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรดำเนินผลกำรวิเครำะห์ไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติ
ของหน่วยงำน ตลอดจนถึงข้อเสนอแนะในกำรจัดทำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์สำมำรถสรุปได้ว่ำ มีประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงกำรทำงำน และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริต แนวทำงกำรพัฒนำดังนี้
มาตรการ
มำตรกำร
ตรวจสอบ
กำรใช้
ดุลพินิจ

แนวทางการปฏิบัติ
- จัดทำมำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ
- จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
หรือหลักเกณฑ์มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน
- กำหนดบทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรทุกระดับ ให้คลอบ
คลุมถึงกำรตรวจสอบ กำกับ
ดูแล ติดตำม กำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกำศ
หลักเกณฑ์ มำตรฐำน คู่มือ
กำรปฏิบัติงำน อย่ำง
เคร่งครัด
- วิเครำะห์และบริหำรควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรใช้ดุลพินิจ
ของผู้ปฎิบัติงำนและกำหนด
ระบบแนวทำงป้องกัน

ขั้นตอน/วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติ
1. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด
ดำเนินกำรจัดทำ
มำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ
2. ผู้บริหำรประกำศ
หลักเกณฑ์หรือ
มำตรกำรเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่และ
บุคคลภำยนอก
รับทรำบ
3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำรเผยแพร่
มำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ บนเว็ป
ไซต์หลักของ
หน่วยงำน

การกากับ
ติดตาม
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำม
มำตรกำร
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน

มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

มำตรกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ

- จัดให้มีช่องทำงในกำร
บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม
มำตรำ 9 ของ
พระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร
พ.ศ. 2540 และข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อสำธำรณะ
ตำมแนวทำงที่สำนักงำน
ป.ป.ช.กำหนดทำงเว็ปไซต์
หลักของหน่วยงำนและ
ช่องทำงอื่นตำมควำม
เหมำะสม เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถตรวจสอบและ
สืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว

ประกำศเจตจำนง
กำรบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต
อย่ำงมีคุณธรรม
และโปร่งใส

ผู้บริหำรควรแสดงเจตจำนง
หรือคำมั่นสัญญำว่ำ จะ
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใส และเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล มีกำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตประจำปีให้ชัดเจน

ขั้นตอน/วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติ
1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี สำนักปลัด
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนตำม
แนวทำงที่ ป.ป.ช.
กำหนดให้มีช่องทำงที่
หลำกหลำย เช่น
website Facebook
Line ฯลฯ ควรมี
ช่องทำงในกำรแจ้ง
เบำะแสกำรทุจริต เช่น
สำยด่วนหรือช่องทำง
อื่นๆ ตำมควำม
เหมำะสม
2. ติดตำมและ
ตรวจสอบสถำนะของ
ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็น
ปัจจุบัน
ผู้บริหำรประกำศ
สำนักปลัด
เจตจำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมี
คุณธรรมและโปร่งใส
ประจำปี 2565

การกากับ
ติดตาม
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำม
มำตรกำร
- รอบ 3 เดือน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำม
มำตรกำร
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองฮำง อำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้ดำเนินกำร
รำยงำนผลกำรติดตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งภำยในหน่วยงำน ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองฮำง ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) เรียบร้อยแล้ว ระละเอียด ดังนี้
มาตรการ
มำตรกำร
ตรวจสอบ
กำรใช้
ดุลพินิจ

มำตรกำร
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะ

รายละเอียดการ
ดาเนินงาน
จัดทำมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สำธำรณะบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนเมื่อวันที่
1 ตุลำคม 2564

- จัดทำมำตรกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สำธำรณ
บนเว็ปไซต์หลักของ
หน่วยงำนเมื่อวันที่
1 ตุลำคม 2564
ประกำศ
มีประกำศเจตจำนง
เจตจำนงกำร กำรบริหำรงำนด้วย
บริหำรงำนด้วย ควำมซื่อสัตย์สุจริต
ควำมซื่อสัตย์ อย่ำงมีคุณธรรมและ
สุจริตอย่ำงมี
โปร่งใส ของผู้บริหำร
คุณธรรมแล
องค์กำรบริหำรส่วน
โปร่งใส
ตำบลหนองฮำง

ระยะเวลาการ
ผลการดาเนินการ
ดาเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ์
เดือนตุลำคม
มำตรกำร
กำรใช้ดุลพินิจของ
2564 ถึงเดือน ตรวจสอบกำร ผู้บังคับบัญชำเป็นไป
มีนำคม 2565 ใช้ดุลพินิจ
ตำมกฎหมำย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกำศ หลักเกณฑ์
มำตรฐำน คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำง
เคร่งครัด
เดือนตุลำคม
มำตรกำร
รำยงำนผลกำร
2563 ถึงเดือน เผยแพร่ข้อมูล ดำเนินงำนตำม
มีนำคม 2565 ต่อสำธำรณะ มำตรกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะ
- รอบ 3 เดือน
- รอบ 6 เดือน
เดือนตุลำคม
ประกำศ
2564 ถึงเดือน เจตจำนงกำร
มีนำคม 2565 ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต
อย่ำงมีคุณธรรม
และโปร่งใส

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำม
มำตรกำร
- รอบ 6 เดือน

(ลงชื่อ) ณีรนุช มูลเพ็ญ ผู้จัดทำ
(นำงสำวณีรนุช มูลเพ็ญ)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

