
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6  เดือน/12 เดือน) 

เทศบาลตําบลดอนเขือง 
อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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คํานํา 
 
  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกกําหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ดําเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ื อ ให้การประเมิ น คุณ ธรรมและความ โป ร่งใสของห น่ วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเทศบาลตําบลดอน
เขือง  จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 
6 เดือน/12 เดือน) เพ่ือสามารถนําฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเทศบาลตําบลดอนเขือง        
มีประสิทธิภาพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเขือง 

 เมษายน 2563 
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  สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเขือง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ในปี พ.ศ. 2562 ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดี ข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีข้ึน ได้แก่ ตัวชี้ วัดการใช้อํานาจ ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จัดทํามาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
- จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
- กําหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารทุกระดับ 
ให้ครอบคลมุถึงการ
ตรวจสอบ กํากับดูแล 
ติดตามการปฏิบัติงาน 
และการใชดุ้ลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบริหาร
ความเส่ียงเก่ียวกับการ
ใชดุ้ลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
และกําหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 
 

1. ผู้รับผดิขอบ
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการตรวจสอบการ
ใชดุ้ลพินิจ  
2. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรอื
มาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอกรับทราบ 
3. ผู้รับผดิชอบ
ดําเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบการ
ใชดุ้ลพินิจ บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

รายงานผลการ
ดํ า เนิน งานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มชี่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญตัิข้อมูล
ข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และข้อมูลทีต่อ้งเปิดเผย
ต่อสาธารณะตาม
แนวทางที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด 
ทางเว็บไซต์หลกัของ
หน่วยงาน และช่องทาง
อ่ืนตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลท่ี
ครบถ้วน ถูกตอ้ง 
ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

1. ผู้รับผดิชอบจัดใหม้ี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. โดยกําหนดใหม้ี
ช่องทางที่หลากหลาย
เช่น เช่น Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควรมี
ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทจุริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทาง
อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม   
2. ตดิตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน  

งาน
ประชาสัมพันธ์
กองวิชาการ
และแผนงาน 

รายงานผลการ
ดํ า เนิน งานตาม
มาตรการ  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานง
หรือคํามั่นสัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจําปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจํานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริตอย่าง
มีคุณธรรมและโปร่งใส 
ประจําปี 2563  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

  บัดน้ี สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเขือง อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสํานักงานเทศบาลตําบลดอนเขือง เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดมีดังน้ี  
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มาตรการ รายละเอียดการ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

จัดทํามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสูส่าธารณ
บนเว็บไซต์หลกั
ของหน่วยงาน 
เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 
2563 

มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใชดุ้ลพินิจ 

การใชดุ้ลพินิจ
ของ
ผู้บังคับบัญชา 
เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มอื
การปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด 

 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

- จัดทํามาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ
(เผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เมื่อ
วันท่ี 18 
มิถุนายน 2562 
- เผยแพร่ข้อมลูที่
ถูกต้อง รวดเรว็ 
ทันต่อสถานการณ์
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 
2563 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

รายงานผลการ
ดํ าเนินงานตาม
ม า ต ร ก า ร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

 

ประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

มีประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ของผู้บริหาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลดอนเขือง 

เดือนมิถุนายน 
2563 

ประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ

โปร่งใส 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 

 


