
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 

โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก

เพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ให้กับ หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำง

โปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ปัจจุบันกำร

ประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์

ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำว ถือได้ว่ำเป็นมำตรกำร

ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้ หน่วยงำนภำครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของตน และมุ่งหวัง

ให้หน่วยงำนภำครัฐได้มี กำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมมำภิบำลในหน่วยงำน

ภำครัฐ มีกำร ด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไวิในแผนแม่บท ภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ ๒๑ กำรต่อด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำนร นิวำส จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน) เพ่ือสำมำรถน ำฐำนข้อมูลไปวิเครำะห์

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ หน่วยงำนภำครัฐ  ของส ำนักงำนเทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล มี

ประสิทธิภำพในปีถัดไป 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะนังตำยอ 

เมษำยน ๒๕๖๕  



 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะนังตำยอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนำธิวำส ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ ผลกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใส่ของหน่วยงำนภำครัฐ ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก่ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดถึง ข้อเสนอแนะใน
กำรจัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์สำมำรถ
สรุปได้ว่ำ มีประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อ ำนำจ ตัวชี้วัด ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำรป้องกัน
กำรทุจริต จึงมีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้ 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ 

การใช้ดุลพินิจ 

- จัดท ำมำตรกำร ตรวจสอบ

กำรใช้ดุลพินิจ 

- จัดท ำคู่มือกำร 

ปฏิบัติงำนหรือหลักเกณฑ์ 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน -

ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ของ

ผู้บริหำรทุกระดับ ให้ 

ครอบคลุมถึงกำร ตรวจสอบ 

ก ำกับดูแล ติดตำม 

กำรปฏิบัติงำน และกำรใช้ 

ดุลพินิจของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้เป็นไป 

ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกำศ 

หลักเกณฑ์ มำตรฐำน คู่มือ

กำรปฏิบัติงำน อย่ำง 

เคร่งครัด 

- วิเครำะห์และบริหำร ควำม

เสี่ยงเก่ียวกับกำรใช้ ดุลพินิจ

ของผู้ปฏิบัติงำน และก ำหนด

ระบบ 

แนวทำงป้องกัน 

๑. ผู้รับผิดขอบ 

ด ำเนินกำรจัดท ำ 

มำตรกำรตรวจสอบ 

กำรใช้ดุลพินิจ 

๒. ผู้บริหำร ประกำศ

หลักเกณฑ์ หรือ

มำตรกำร เพ่ือให้ 

เจ้ำหน้ำที่ และ 

บุคคลภำยนอก 

รับทรำบ 

๓. ผู้รับผิดชอบ 

ด ำเนินกำรเผยแพร่ 

มำตรกำรตรวจสอบ 

กำรใช้ดุลพินิจ บน 

เว็บไซต์หลักของ 

หน่วยงำน 

ส ำนักปลัด รำยงำนผลกำร 

ด ำเนินงำนตำม 

มำตรกำร 

-รอบ ๖ เดือน 

-รอบ ๑๒ เดือน 

  



มาตรกา ร เ ผยแพร่  

ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทำงในกำร 

บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม 

มำตรำ ๙ ของ 

พระรำชบัญญัติข้อมูล 

ข่ำวสำรของ 

รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ และ 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ 

สำธำรณะตำมแนวทำงท่ี 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

ทำงเว็บไซต์หลักของ 

หน่วยงำน และช่องทำง อื่น

ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้

ประชำชนสำมำรถ 

ตรวจสอบ 

และสืบค้นข้อมูลที่ ครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่ำง

สะดวกและ รวดเร็ว 

๑. ผู้รับผิดชอบจัดให้ มี

ข้อมูลเผยแพร่ต่อ 

สำธำรณชนบน เว็บไซต์

หลักของ หน่วยงำนตำม 

แนวทำงท่ีส ำนักงำน 

ป.ป.ช. โดยก ำหนดให้ มี

ช่องทำงที่ หลำกหลำย

เช่น เช่น ผ6เว5แ6 , 

นทธ , เ^6เว๐๐เง ฯลฯ 

ควรมีช่องทำงในกำร 

แจ้งเบำะแสกำรทุจริต 

เช่น สำยด่วน หรือ 

ช่องทำงอ่ืนๆ ตำม 

ควำมเหมำะสม ๒. 

ติดตำมและ 

ตรวจสอบสถำนะของ 

ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็น 

ปัจจุบัน 

งำนประชำสัมพันธ์ 

เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับ 

มอบหมำย 

รำยงำนผลกำร 

ด ำเนินงำนตำม 

มำตรกำร 

-รอบ ๓ เดือน 

-รอบ ๖ เดือน 

-รอบ ๙ เดือน 

-รอบ ๑๒ เดือน 

ประกาศเจตจ านง การ

บริหารงานด้วย ความ

ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมี

คุณธรรมและ โปร่งใส 

ผู้บริหำรควรแสดงเจตจ ำนง 

ทกือค ำม่ันสัญญำว่ำ จะ 

ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 

สุจริตโปร่งใส และเป็นไป

ตำม หลักธรรมมำภิบำล มี

กำร จัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ป้องกัน แกไขกำรทุ จริ 

ตประจ ำปีให้ ชัดเจน 

ผู้บริหำรประกำศ จ ำนง

กำรบริหำรงำน ด้วย

ควำมซื่อสัตย์ สุจริต

อย่ำงมีคุณธรรม และ

โปร่งใส ประจ ำปี 

๒๕๖๕ 

ส ำนักปลัด รำยงำนผลกำร 

ด ำเนินงำนตำม 

มำตรกำร -รอบ ๖ 

เดือน -รอบ ๑๒ 

เดือน 

มาตรส่ง เสริมความ 

โปร่งใสในการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

-มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ 

ประกำศข้อมูลกำรจัดซื้อจัด 

จ้ำงตำมระเบียบกฎหมำย 

ก ำหนด 

- มีกำรจัดท ำแผนกำร 

จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 

งบประมำณ ๒๕๖๕ -มี

กำรประกำศ เผยแพร่

ข้อมูลในกำร จัดซื้อจัด

จ้ำง 

- 

กองคลัง รำยงำนผลกำร 

ด ำเนินงำนตำม 

มำตรกำร -รอบ ๖ 

เดือน -รอบ ๑๒ 

เดือน   



บัดนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะนังตำยอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำสได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม คุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะนังตำยอ อ ำเภอเมือง เรียบร้อย แล้ว รำยละเอียดมีดังนี้ 

มาตรการ รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลาการ 

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการ 

ตรวจสอบการใช้ 

ดุลพินิจ 

จัดท ำมำตรกำรตรวจสอบกำร 

ใช้ดุลพินิจ (เผยแพร่ข้อมูลสู่ สำ

ธ ำ รณบน เว็ บ ไซต์ หลั กขอ ง 

หน่วยงำน ประจ ำปี งบประมำณ 

๒๕๖๕ 

เดือนเมษำยน 

๒๕๖๕ 

มำตรกำร 

ตรวจสอบกำร 

ใช้ดุลพินิจ 

กำรใช้ดุลพินิจ 

ของ 

ผู้บังคับบัญชำ 

เป็นไปตำม 

กฎหมำย กฎ 

ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

ประกำศ 

หลักเกณฑ์ 

มำตรฐำน คู่มือ กำร

ปฏิบัติงำน อย่ำง

เคร่งครัด 

 

มาตรการ เผยแพร่

ข้อมูล ต่อ

สาธารณะ 

จัดท ำมำตรกำรเผยแพร่ 

ข้อมูลต่อสำธำรณะ (เผยแพร่  

ข้อมูลสู่สำธำรณบนเว็บไซต์  

หลักของหน่วยงำน - เผยแพร่ 

ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทัน ต่อ

สถำนกำรณ์เผยแพร่ต่อ 

สำธำรณชน 

เดือนเมษำยน 

๒๕๖๕ 

มำตรกำร 

เผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสำธำรณะ 

รำยงำนผลกำร 

ด ำเนินงำนตำม 

มำตรกำร เผยแพร่

ข้อมูลต่อ สำธำรณะ 

-รอบ ๓ เดือน -รอบ 

๖ เดือน -รอบ ๙ 

เดือน -รอบ ๑๒ 

เดือน 

 

ประกาศ เจตจ านง

การ บริหารงาน

ด้วย ความซื่อสัตย์ 

สุจริตอย่างมี 

คุณธรรมและ 

โปร่งใส 

มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำร 

บริหำรงำน ผื่อวันที่ ๙ 

กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย 

ควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมี 

คุณธรรมและโปร่งใส ของ

ผู้บริหำร องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลวำนร นิวำส - 

เดือนกุมภำพันธ์ 

๒๕๖๕ไปด้นไป 

ประกำศ 

เจตจ ำนงกำร 

บริหำรงำนด้วย 

ควำมซื่อสัตย์ 

สุจริตอย่ำงมี 

คุณธรรมและ 

โปร่งใส 

รำยงำนผลกำร 

ด ำเนินงำนตำม 

มำตรกำร -รอบ ๖ 

เดือน -รอบ ๑๒ 

เดือน 

 

  



มาตรส่งเสริม 

ความโปร่งใสใน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

- มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อ จัด

จ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 

๒๕๖๕ 

-มีกำรประกำศเผยแพร่ข้อมูล 

ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

- 

เดือน เมษำยน 

๒๕๖๕ 

ประกำศมำตร 

ส่งเสริมควำม 

โปร่งใสในกำร 

จัดซื้อจัดจ้ำง 

รำยงำนผลกำร 

ด ำเนินงำนตำม 

มำตรกำร 

-รอบ ๖ เดือน 

-รอบ ๑๒ เดือน 

 

 


