
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564) 
 

เทศบาลตำบลหนองหลวง 
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 



 
 

คำนำ 
 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ดำเนินงานที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ ื ่อให ้การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลหนองหลวง  จึงได้
จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) 
เพื ่อสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื ่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลหนองหลวง มีประสิทธิภาพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลหนองหลวง 

เมษายน 2564 
 
 



 
 

  เทศบาลตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี 
พ.ศ. 2563 ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์
สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  

- จัดทำมาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  

- จัดทำคู่มือการปฏิบัตงิานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

-กำหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุม
ถึงการตรวจสอบ กำกับดูแล 
ติดตามการปฏบิัติงาน และการ
ใช้ดุลพินิจของผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 

- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการใช้ดุลพนิิจของ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

และกำหนดระบบ แนวทาง
ป้องกัน 

1. ผู้รับผิดขอบดำเนินการจัดทำ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

2.   ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลภายนอกรับทราบ  

3. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

 

สำนักงานปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน 
 



 
 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

จดัให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ 
ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตามแนวทางท่ี
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ทางเว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงาน และช่องทางอ่ืน
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบ 

และสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มีข้อมูล
เผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลายเช่น เช่น 
Website ,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม   

2. ติดตามและตรวจสอบสถานะ
ของข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  

สำนักงานปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ 

-รอบ 6 เดือน 
 

ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงาน
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือ
คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานดว้ย
ความซื่อสัตย์สุจรติ โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภบิาล มี
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชดัเจน 

ผู้บริหารประกาศจำนงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
ประจำปี 2564  

สำนักงานปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ 

-รอบ 6 เดือน 
 

   
 
 

 



 
 

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลหนองหลวง เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดมีดังนี้  

 
มาตรการ รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา

การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

จัดทำมาตรการตรวจสอบ
การตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ (เผยแพร่ข้อมูลสู่สา
ธารณบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

เดือน
เมษายน 
2564 

มาตรการ
ตรวจสอบการ

ใช้ดุลพินิจ 

การใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา 
เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ 

หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด 

 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

- จัดทำมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
(เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณ
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

- เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
เผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 

เดือน
เมษายน 
2564 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า นต าม
มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

-รอบ 6 เดือน 
 

 



 
 

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

มีประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานดว้ยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ของผูบ้ริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวงใต ้

เดือน
เมษายน 
2564 

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ

โปร่งใส 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ 

-รอบ 6 เดือน 
 

 

 
 

 
ลงชื่อ………วิวรรธน์ โคตรภูธร……..ผู้จัดทำ 

 (นายวิวรรธน์ โคตรภธูร) 
ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


