
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลนาใน 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6  เดือน/12 เดือน) 



 
 

ค าน า 
 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  ไดพ้ฒันำ
เครื่องมอืกำรประเมนิเชงิบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกนักำรทุจรติ และเป็นกลไกในกำรสรำ้งควำมตระหนักรู้ให้กบั
หน่วยงำนภำครฐัมกีำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและคุณธรรม โดยใชช้ื่อว่ำ กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ ระยะที่ 5 
(พ.ศ.2565 – 2569) ซึ่งเครื่องมอืดงักล่ำว ถอืไดว้่ำเป็นมำตรกำรป้องกนักำรทุจรติเชงิรุก และมุ่งหวงัใหห้น่วยงำน
ภำครฐัได้ยกระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของตน และมุ่งหวงัให้หน่วยงำนภำครฐัไ ด้มีกำร
ปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ มีกำร
ด ำเนินงำนทีมุ่่งใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคญั และลดโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติและประพฤติ
มชิอบในหน่วยงำนภำครฐั ส่งผลใหห้น่วยงำนภำครฐัสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวใ้นแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตรช์ำต ิประเดน็ที ่21 กำรต่อตำ้นกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพื่อให้กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครฐั(Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำในจงึไดจ้ดัท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสรมิคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน (รอบ 6  เดอืน/12 เดอืน) เพือ่
สำมำรถน ำฐำนขอ้มูลไปวเิครำะหเ์พือ่ใหก้ำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครฐั(Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ของส ำนกังำนเทศบำลต ำบลนำในมปีระสทิธภิำพในปีถดัไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบำลต ำบลนำใน 

30 มนีำคม 2565 
 
 

 



   

 

 

 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำใน อ ำเภอพรรณำนิคม จงัหวดัสกลนคร ไดด้ ำเนินกำรวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิ

คุณธรรมและควำมโปร่งใส่ของหน่วยงำนภำครฐั(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 

ทีม่ำผ่ำน ประกอบดว้ย ประเดน็ขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนทีจ่ะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเดน็ทีจ่ะต้องพฒันำใหด้ขีึ้น 

แนวทำงกำรน ำผลกำรวเิครำะหไ์ปสู่แนวทำงกำรปฏบิตัขิองหน่วยงำน ตลอดถงึขอ้เสนอแนะในกำรจดัท ำมำตรกำร

เพื่อขบัเคลื่อนกำรส่งเสรมิคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนใหด้ขีึน้  ซึ่งจำกกำรวเิครำะหส์ำมำรถสรุปได้

ว่ำ มปีระเดน็ทีต่้องพฒันำใหด้ขีึน้ ไดแ้ก่ ตวัชี้วดักำรป้องกนักำรทุจรติ ตวัชี้วดักำรปรบัปรุงกำรท ำงำน และตวัชี้วดั

กำรใชท้รพัยส์นิของทำงรำชกำรดงันี้  

มาตรการ แนวทางการ
ปฏิบติั 

ขัน้ตอน/วิธีการ
ปฏิบติั 

ผู้รบัผิดชอบ การก ากบั
ติดตาม 

ม า ต ร ก า ร
ตรวจสอบการใช้
ดลุพินิจ  

- จดัท ำมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้
ดุลพนิิจ  
- จดัท ำคู่มอืกำร
ปฏบิตังิำนหรอื
หลกัเกณฑ์
มำตรฐำนกำร
ปฏบิตังิำน  
-ก ำหนดบทบำท
หน้ำทีข่องผูบ้รหิำร
ทุกระดบั ให้
ครอบคลุมถงึกำร
ตรวจสอบ ก ำกบั
ดแูล ตดิตำม 
กำรปฏบิตังิำน และ
กำรใชดุ้ลพนิิจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ให้
เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ 

1. ผูร้บัผดิขอบ
ด ำเนินกำรจดัท ำ
มำตรกำรตรวจสอบ
กำรใชดุ้ลพนิิจ  
2.   ผูบ้รหิำร
ประกำศหลกัเกณฑ ์
หรอืมำตรกำร 
เพือ่ใหเ้จำ้หน้ำที ่
และบุคคลภำยนอก
รบัทรำบ  
3. ผูร้บัผดิชอบ
ด ำเนินกำรเผยแพร่
มำตรกำรตรวจสอบ
กำรใชดุ้ลพนิิจ บน
เวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงำน  
 

ส ำนกัปลดั รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 6 เดอืน  
-รอบ 12 เดอืน  



ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ประกำศ 
หลกัเกณฑ ์
มำตรฐำน คู่มอืกำร
ปฏบิตังิำน อย่ำง
เคร่งครดั 
- วเิครำะหแ์ละ
บรหิำรควำมเสีย่ง
เกีย่วกบักำรใช้
ดุลพนิิจของ
ผูป้ฏบิตังิำน 
และก ำหนดระบบ 
แนวทำงป้องกนั 

มาตรการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ต่ อ
สาธารณะ 

จดัใหม้ชี่องทำงใน
กำรบรกิำรขอ้มลู
ขำ่วสำรตำมมำตรำ 
๙ ของ
พระรำชบญัญตัิ
ขอ้มลูขำ่วสำรของ 
รำชกำร พ.ศ. 
๒๕๔๐ และขอ้มลูที่
ตอ้งเปิดเผยต่อ
สำธำรณะตำม
แนวทำงทีส่ ำนกังำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด 
ทำงเวบ็ไซตห์ลกั
ของหน่วยงำน และ
ช่องทำงอื่นตำม
ควำมเหมำะสม 
เพือ่ใหป้ระชำชน
สำมำรถตรวจสอบ 
และสบืคน้ขอ้มลูที่
ครบถว้น ถูกตอ้ง 
ทนัสมยั ไดอ้ย่ำง
สะดวกและรวดเรว็ 

1. ผูร้บัผดิชอบจดัให้
มขีอ้มลูเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนบน
เวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงำนตำม
แนวทำงทีส่ ำนกังำน 
ป.ป.ช. โดย
ก ำหนดใหม้ชี่องทำง
ทีห่ลำกหลำยเช่น 
เช่น Website ,line, 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมชี่องทำงในกำร
แจง้เบำะแสกำร
ทุจรติ เช่น สำยด่วน 
หรอืช่องทำงอื่นๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 
  
2. ตดิตำมและ
ตรวจสอบสถำนะ
ของขอ้มลูขำ่วสำรให้
เป็นปัจจุบนั  

งำนประชำสมัพนัธ์
กองวชิำกำรและ

แผนงำน 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 3 เดอืน  
-รอบ 6 เดอืน 
-รอบ 9 เดอืน 
-รอบ 12 เดอืน 



ป ร ะ ก า ศ แ ส ด ง
เจตจ านงสุ จ ริต
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
ความโปร่งใสใน
การบริหารงาน 

ผูบ้รหิำรควรแสดง
เจตจ ำนงหรอืค ำมัน่
สญัญำว่ำ จะ
ปฏบิตังิำนดว้ยควำม
ซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส 
และเป็นไปตำมหลกั
ธรรมำภบิำล มกีำร
จดัท ำแผนปฏบิตักิำร
ป้องกนัแกไ้ขกำร
ทุจรติประจ ำปีให้
ชดัเจน 

ผูบ้รหิำรประกำศ
จ ำนงกำรบรหิำรงำน
ดว้ยควำมซื่อสตัย์
สุจรติอย่ำงมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ ำปี 2565  

ส ำนกัปลดั รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 6 เดอืน  
-รอบ 12 เดอืน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บดันี้ เทศบำลต ำบลนำใน อ ำเภอพรรณำนิคม จงัหวดัสกลนคร ไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรกำรสง่เสรมิ

คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ของเทศบำลต ำบลนำใน เรยีบรอ้ยแลว้ รำยละเอยีดมดีงันี้ 
 
 

มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลพัธ์ 

มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดลุพินิจ  

จดัท ำมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้
ดุลพนิิจ 
(เผยแพร่ขอ้มลูสู่
สำธำรณบน
เวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงำน  

เดอืนมนีำคม 
2565 

มำตรกำร
ตรวจสอบ
กำรใช้
ดุลพนิิจ 

กำรใชดุ้ลพนิิจ
ของ
ผูบ้งัคบับญัชำ 
เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั 
ประกำศ 

 



หลกัเกณฑ ์
มำตรฐำน คู่มอื
กำรปฏบิตังิำน 
อย่ำงเคร่งครดั 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

- จดัท ำมำตรกำร
เผยแพร่ขอ้มลูต่อ
สำธำรณะ
(เผยแพร่ขอ้มลูสู่
สำธำรณบน
เวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงำน  
 
 

เดอืนมนีำคม
2565 

มำตรกำร
เผยแพร่
ขอ้มลูต่อ
สำธำรณะ 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร 
เผยแพร่ขอ้มลู
ต่อสำธำรณะ 
-รอบ 3 เดอืน  
-รอบ 6 เดอืน 
-รอบ 9 เดอืน 
-รอบ 12 เดอืน 

 

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสตัย์
สุจริตอย่างมี
คณุธรรมและ
โปร่งใส 

มปีระกำศเจตจ ำนง
กำรบรหิำรงำนดว้ย
ควำมซื่อสตัยส์ุจรติ
อย่ำงมคีุณธรรมและ
โปร่งใส ของ
ผูบ้รหิำรเทศบำล
ต ำบลนำใน 

เดอืนมนีำคม
2565 

ประกำศ
เจตจ ำนงกำร
บรหิำรงำนดว้ย
ควำมซื่อสตัย์
สุจรติอย่ำงมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 6 เดอืน  
-รอบ 12 เดอืน 

 

 
 

               ลงชื่อ     คนึงนิจ  ยุงไธสง     ผูจ้ดัท ำ 
 (นำงสำวคนึงนิจ  ยุงไธสง) 

ต ำแหน่ง เจำ้พนกังำนธุรกำรปฏบิตังิำน 


