
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตามที่ไดด้ าเนินการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบญจขร ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  และไดก้ าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสรมิส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มกีารด าเนินการขบัเคลื่อนมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดงัต่อไปนี้  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการวิเคราะห์ 

ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ในปี พ.ศ. 2563 ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนา ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดท า มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ

ติดตาม 
มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางใน การบริการ
ข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา ๙ 
ของ พระราชบัญญัติ ข้อมลู
ข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และข้อมลูที่ต้อง 
เปิดเผยต่อสาธารณะ ตาม
แนวทางที่ ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด ทางเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน และ ช่องทางอื่น
ตามความ เหมาะสม เพื่อให้ 
ประชาชนสามารถ ตรวจสอบ 
และสบืค้นข้อมูลที่ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่าง 
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผู้รบัผิดชอบจดัให้ มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชนบน เว็บไซต์
หลักของ หน่วยงานตาม 
แนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยก าหนดให้ มี
ช่องทางที่ หลากหลาย
เช่น เช่น Website, 
Facebook  ฯลฯ ควรมี
ช่องทางในการ แจ้ง
เบาะแสการทุจรติ เช่น 
สายด่วน หรือ ช่องทาง
อื่นๆ ตาม ความ
เหมาะสม   2. ตดิตาม
และ ตรวจสอบสถานะ
ของ ข้อมูลข่าวสารให้
เป็น ปัจจุบัน   
 

งานประชาสัมพันธ์ 
และบริการข้อมลู 
ข่าวสาร ส านักปลัด  
 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานตาม 
มาตรการ   
-รอบ 3 เดือน   
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 9 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

ประกาศเจตจ านง 
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
อย่างมีคุณธรรม
และ โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง เจตจ านง
หรือค ามั่น สญัญาว่า จะ
ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลักธรรมมาภิบาล มีการจดัท า
แผนปฏิบัติ การป้องกันแก้ไข
การ ทุจริตประจ าปีใหชั้ดเจน 

ผู้บริหารประกาศ จ านง
การบริหารงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตอย่าง
มีคุณธรรม และโปร่งใส 
ประจ าปี 2563   
 

ส านักปลดั รายงานผลการ 
ด าเนินงานตาม 
มาตรการ   
-รอบ 6 เดือน   
-รอบ 12 เดือน 

 
 



บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการตาม  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดมีดังนี้   
 

มาตรการ รายละเอียดการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลติ ผลลัพธ์ 

มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูล ต่อ
สาธารณะ 

- จัดท ามาตรการ 
เผยแพร่ข้อมลูต่อ 
สาธารณะ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่ สาธารณบน 
เว็บไซตห์ลักของ 
หน่วยงาน เมื่อเมื่อ 
วันท่ี 3  เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2563 
- เผยแพร่ข้อมลูที่ 
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ เผยแพร่
ต่อ สาธารณชน   
 

เดือนเมษายน มาตรการ 
เผยแพร่ข้อมลู 
ต่อสาธารณะ 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานตาม 
ม า ต ร ก า ร 
เผยแพร่ข้อมลูต่อ 
สาธารณะ -รอบ 
3 เดือน  -รอบ 
6 เดือน -รอบ 9 
เดือน -รอบ 12 
เดือน 

 

ประกาศ เจตจ านง
การ บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจรติอย่างมี 
คุณธรรมและ 
โปร่งใส 

มีประกาศเจตจ านง 
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ 
โปร่งใส ของผู้ริหาร 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร เมื่อ
วันท่ี 21  เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2560 

เดือนเมษายน ประกาศ
เจตจ านง การ
บริหารงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจรติ อย่างมี
คุณธรรม และ
โปรง่ใส 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานตาม 
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน   
-รอบ 12 เดือน 

 

   


